
 פ1עצ עא פע21ע2/מ8מע2עת6 ם1611ד,41 צנ1מתמו1ופאח8 ן.1מ8מ גת

 ואס 8

 +/11,אמ

2 
 א41160א,41,צנספופמ 8608 (תאנו א

 ,ג 111 51 , א1,8559861עטפעדזד5פ



 א ,עד10א 41 צנפטסנפמת םססצ סעאד טא

 עד 1 טע פד1 , א1 ,5פ9/4-ש4טפעדדפ

 413 250-4900 | צנספ19110מ881124 60

 ץעלעיצ .צ1מסנ1פגמ80ס0צא6עאיו עמ .ס0עת(

 אז;אן סע ?שאתפסזאס עסת דתע

 פ1ע4צ קא פען 8עתס ם1וסט11;,ג{ צנממו1פת 1ן1מת א4עתצ

 על, עעסצנופעפ םצ;

 1 1006 ם. (ט01960 1 4

 /4716 67 106 (טץ06טז1 1

 1116 פ6שזונסוזז (ב711ט11811 1םזז111ד/

 100016 חוה םסזטסזח ם. 111/50/1/10ז 1 101111601101

8160 208 

 10ט6ז+ 06

 151911160118 16/3008 1011110011ס1

 161/ ןכ. 0561

10101111156 800 614 5001 

 ןבהזזר/ 8114 160116116 ש'/0111ט679 101111601101

 אז אזתאזמעתמּפ אס ץםזטאתמפ סע 2

 1101 8 310615/1 000 (6116ז

 1 תס 00/66װ6 טחט6, סע 201060 ןק680004.18 8 1201110021 פץתסס}

 04 100150 016811014ש . 1 תס 1תפק1זהחסת 10ע סטע ס010קתסת 002068 1זסז

 8 4692 טש 406 תס1ס0 2084 '/600161 11202ת1 04 16:05216ת0, 151261.

 1 תס 14210221 310015ת 800 (-6016/ 16506068 106 ססקעץע12+ 8תס 1ת4611606021 קנעסןקסז+/ 1128

 זת סט; טססאפ. 10 106 0684 04 סטע אתסשט1606, 415 4106 18 614ח6/ 1ת {חס קטסס ססנמגזת

 סע 1+ 15 גת סזקםגת ץטסעא 104 צטת1סח תס סטזעסת+ ססקעץע124 0ס106ז סג 06 1460414160-

 1 ץסט תס)0 גת 2061ע6 ססקץצ18+ 0 4018 צטסעצ - סע 14 ץסט אחסשש זטתס 0068 --

 ןק16256 ס024204 ט5 טע קתסתס 24 413-256-4900 א153, סע טצ סזתג11 21 01981121110ע8ץ0ט18061.



 ענליוו
 טעמדיוועג ךובלעמַאז ַא

 ענליוו טָאטש רעד

 ןופ טריטקַאדער

 .ןירושי םיפעי

 ןופ ןעכענעגסױרַא

 . גניר רעטײברַא 367 שטנערב רענליוו

 םואעליבוי ןעגירהאי:259 ןײז דובבל

9--1934 

 .1988 ,לירּפַא ,קרָאי ןינ
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 ט ל ַא הב י א

  .ענליװ טָאטש רעד ןופ עטצישטג רעד וצ

 א א נא ר א עא ר א ראט רבא ןירושי םיפעי ,המדקה
 א א ר נא אפ ענליוו ןופ עטכישעג וד םייח ,סיוש
 א א א ר ר טא א ענליוו טָאמש רעד ןעגעוו עדנעגעל ַא
 עדניימעג רעשידיא רעד ןופ עטכושעג יד -- . .ש ,ןָארטיצ

 טי א ראג אטא עא רע אנא אטא א א עא ראג נא ענליוו ןיא
 וד רעביא קילברעביא רענײמעגלַא -- .רֶד בקעי ,יקסדָאניױװ

 == ך-- -=- רָאו גוצכעו עטצעל וד ראפ תולהק רענליוו

 טםווז

8 -6 
9 -19 
0 --99 

--41 

9 --68 

 גנונעװַאב ערענַאיצולַאװער ןוא עשיטסילַאיצַאס ,רעטייברא
 .ענליוו ןיא

 ענליוו ןיא גנוגעווַאב רעטייברא עשידיא -- .ט .ט ,ןָאזלעּפַאק
 ןערהָאי רע-00 ביוהנָא ןוא רע-90 ףוס

 טייצ ןערענָאיּפ רעד ןופ -- ןַאשוד ,??ימ
 שטיוועלעדנוז ןרחא -- .ד ,בֹוׁש
 -- ענלווו ןוא גנולמַאורַאפ עמייהעג עטשרע יד -- .א ,ןיסעיל
 -ריקרַאֿפ ןעגעוו 1802 רהָאי ןופ טנעמוקַאד רענלווו רעשירָאטסיה

 ןעדנומש-סטווברא ןופ גנוצ
 ענליוו ןעגעוו תונורכז ס'ווָאטרַאמ .7 -- .5 ,ןוַאטרַאמ

 וָאקינוויּפַארק (קישטוַאקירּפ רעד) ןמלק -- רָאדיזיא ,ןעהַאק
 ענליוו ןיא "דנוב , ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטשרע רעד -- ןַאשזד ,?לימ
 -נָאמעד וַאֹמ ןעטשרע עגוטולב רענליוו יוד -- לעוולעוו ,ץטאש

 1000 ןוא עיצַארטס

 טרעקעל שריה -- .8 ,יקסרוק
 טרעקעל שריה - .א ,ןיטעיל

 א א יי טאש קאטטאטאא)

 5650: זייטל .;ששישיילאש --;.;-.שיקלישויאח-;;;=.סיירששאטא

 17 :514 .האקיזשילאיי* :-טשיזקייייה ----.ןעיהייללליוה :---ישקיייילשיייש ---םסטהיסלגעלאי ----.שייליקיייוש :---ףייופוללתילה ===שטידשהיקשח

 א ואאקאטא יי טאטע קאטאר ינאאאטאט)

 יידיש ייי ניק ---.טזיהאקייי .;;שואהיייאישא.;.תיוטיוזקאיפ.;ייטהללקײפ = סג:קישאאקאה -.;.(אשדראשתיהה/:;;- ןפאותקוהאמעאה ==עטקיתיקקחיא

 טי ראט יא א עא  קאעטאגסא  טעטטעאא  אאטנו אנע טא  "טעקאסעטאא

 יי יט יע  קאאטאטאא  טטעא  טטסא טא  יאקעטא "סעטטעא  םאעטא "טאטע

 רעבָאטקָא ערענַאוצולַאװער יד ןיא ענליו -- חרז ,סענַאנ
 2 יא א טא ר אטא ראמא אטא טא ינא טא רעאפ 1908 ןופ געט

 ענליוו ןיא גנוטייצ עכולגעט .צָאס .דיא עטשרע יד -- ןויבצ
 ת= == -= עגלוװ ןעגעװ ןעגנורענירע --- רימידַאלוו ,םעדעמ
 יד ךישה הח טדח טלה טחימ די -- קורוצ ףיוא קילב ַא -- .ב ,קעדַאלװ
 לנימ לארשי רָאטַאקָאװַארּפ רעשיגַארט רעד -- .ב ,שטיוועלאכימ

 יי נא א א יא טא טא טא א נא עא רע וקסנילּפַאק
 רעד ןיא ענליוו ןוא גנוגעװַאב רעמייברא יד -- המלש ,טיילק

 עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ טייצ יע נאטא אעטטאא אטא עא ןטאע
 רעטייברא רעד ןופ דנַאטשוצ רענוטצוא רעד -- אנא ,?אטנעזַאר

 : ענליוו ןוא גנוגעווַאב
 גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ עיגָאלָאנָארכ

 1870--1090 ןערָאו
 ןיא

 יי דיע .-----.יזיזויייייה:.;.;;שיימייזייופ.;.;;.ששיתופשייייש ---;-;-.לייישומיי -.;.;;.יאווראשרימ--;;;ליויזמלוולזײו-;-;חתוהזשיהש === ץטשקיישטילפ
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190-6 

190--1 
910--0 
219---1 1 

999 --85 
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208--68 

 .רעטנעצ רעלערוטלוק ןוא רעניטסייג רעד --- ענליוו
 ןעבעל רעכילטפַאשלעזעג ןוא רעשימָאנָאקע ,רעלערוטלוק ,1

 טָאמש-ןעמעטילַאנָאיצַאנ יד ענליוו שריה ,שטיוואמארבא
 -- -- ענלווו ןיא קעטַאילביב ןושַארטש יוד -- ?קייחה יקסנול
 ויב ןעלוש עלענָאיסעּפָארּפ יד---.שזניא ,םהרבא ,ווָאנַאבעלק

 ענליוו ןיא ?טםייברא ךרוד ףליח,
 לוש רעכילטלעוו-שידוא רעד ןופ עלעגיוו סָאד ,ענליוו--- .ח ,אקפופ
 "טרַא , ןופ םוקינכעט רעשודוא רענליוו רעד--.שזניא ,.ס ,רעביירש

 א יי אטא קאט "טאטע עא עואנאפאוא

919---7 
287--578 

208--8 
812--0 
991--18 

111 



 ,ךיירנייוו
 ןעיורפ ןעשידוא רענליוו ןופ גנוהעטשטנע יד -- ַאינַאפ ,פעמעצ

 וד ןיא ענליוו ןיא עסערּפ עשידיא יד -- -ו .א ,טדימשדלָאג 0 ר א ר א יא יא ר ר א א א א ןוואראפ
 1914--1992 ןערָאי

 ענליוו ןיא עסערּפ ענײמעגלַא ןוא עשידיא יד -- םיפעי ,ןירושי
 (1084) גָאמ ןעגוטנייה

 -- -- ענליוו ןופ עיפַארגָאירָאטסיה עיינ יד -- השמס ,טילאש
 0 עא רע א עא ר יי ענליוו ןברוח -- בקעי ,יקסניצשעל
 ןעריציטקַארּפ עכלעוו םיריוטקָאד עשידיא-- .ו .א ,טרימשדלָאג -- -- -- (קוטסוטַאמס) סעיצַאזינַאגרָא עכולטפַאשלעזעג רענליוו

 ענליוו ןיא טצוא

 0 רע א אטא ראי יא אהא אהא יראו א ירא

 55: גזילה עסיייויייפ אהייא ----.טעוקיילפ ==-זולוזליאפ =-=-סיייקלזוופ = שייקיייה ==. סשקלשיס

 0 רע ראמאא ראסע טעאטער ר ראה וארא אה

 881---899 (ָאװיי) טומוטסנוא רעכולטּפַאשנסיוו .דיא רעד---.רד ,.מ

264--1 
570--68 
816--1 

---4 

 ,קסיטסיצילבוּפ ,רוטַארעטיל ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ רענליוו עטמירַאב .2
 ,טפַאשנעסיוו ,טסנוק

 .רעוט עכילטפַאשלעזעג -- .רעפמעק

 רעד ןופ רעקירָאטסיה סלַא קיד ריאמ קיזייא -- םהרבא ,ןעזייר

 -סטייהיירפ --- .םיליכשמ ,םינבר --

 448-49860 = -- == ז== היד חיה היה היה יז יד יד ז- ענליוו טָאטש
 בעזר א א טא עא א א א יי יי יא יא ןיפ ףסוו לאומש
 456---480 רעטכוד-סקלָאפ ןוא רעפמעק-סקלָאפ רעד ,ןָאדרָאג לכוט---.א ,ןיווטיל
 468--548// = === == יז יד יד = ןָאדרָאג בול הדוהי -- .ש ,דלעפנעזַאר
 480-4/9 0 --- יי- זיד די יח רעדיל ענייז ןוא רעונוצ םוקילא---.י ,ןיסיק 471-2466 --- -- עדנַאװעל .ל טימ ןעשינעגעגַאב עניימ -- לואש ,גרובזניג
 4806-5481 = == === היה יה היד יז היד יה יח יד חד רָאטנַאק בייל-הדוהי
 408--488/ --- == זיה יח יד חד ד- רענליוו רעד -- ןַאהַאק .בַא ---.ה ,גנַאל
 204---406 = --- ז-- היה יז חיז חיד חיז חדח יז יד רעמיווו .א---ׂש ,רעגינ
 811--8000/ = --- זי היד היד היד הוד היד ךחז דוד זח קינרעיוו (רעטיּפ) ץרּפ 808--8068 == יה יד יח ד-= שטיוורוה קוזווא קחצי---?לה ,ףָאגַאר
 6146---540142-----יה  ה= ידיד הייד ששי טי חחח ךיײח סעקינימ .י ןנח---.ב ,קיניװטַאב
 848:-561// = === === זי= דוד חיה יח הי החזה יח ךיז יז זח טולַאש השמ
 ןָאקיסקעל םעד ןוא טנעכיוצרַאפ ןענייז עכלעוו ,רענליוו ןופ ןעמענ

 800--619 -- ץעיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ
 ווווצ ,גרובזנוג ַאולוא ןוא יקסלָאקָאטנַא קרַאמ----ל ,ןַאמלעגַאפ

 560---04 --- -- -- -- ענליװ .ןופ רעלטסניק עשידיא עטמירַאב
 884--881 = = יה יה חד רָאטּפלוקס רענליוו רעד ,גרעבנעזויא םהרבא
 קו יט א א ראג או טא יא א א ר א ר סעבולירג םהרבא
 | רעװקסָאמ ם'נוא "רעגליוו, רעד---ונָאלַאשטַאק ---.מ ,שטיוװַארעשַא

 וע 6 ראאא א א יא א יא יא יא ר רעטַאעט-טסנוק
 884--=5/90/ -- --- זיד ךײח דיה יח "עמורט רענליוו , יד --- ןמלז ,גייווצרעבליז
 500---88/ = == = === הי זיז ךיה הי= יז חשח ייז == == וקסווערָאמ םהרבא
 804-694 = === זי היה יז חיה חד חי יז חד (קוילרָא) .ַארזַא רעדנַאסקעלַא
 806-6898 = היה היה היי יי חחח היי היה החח תשח יז (ןיקלוב) הףָאלוב ףסוי
 608--6897 ןעטסיטרַא ןוא רעקיזומ עשידיא עטמירַאב רענליוו ---.פ ףסוי ,ץַאק
 61846000/ --- --- זיז ייד יד דיז היד חד וקסנושמור ףסוי -- םַאיליוו ,ןילדע
 ןָאקיסקעל םעד ןיא טנעכויצרַאפ ןענייז עכלעוו ,רענליוו ןופ ןעמענ

 618--26142/ -= יה יה היה יח הידז יד חדח החח די רעטַאעט ןעשידוא ןופ
 618---616/ = == הי= היד יז ייד היחיד יד יח ןָאסלָאװכ לאינד רָאסעּפָארּפ
 6040--46614 = = == -י= היי יי יי יי יה חוז ךיח == -- גרעבנווטש עשוהו
 606--621 --- --= זיז חדח חיח הייד יחד יד ןואג רענליוו רעד ---פ ,קינרעיוװ
 640--00/ --- םוליכשמ ןוא םינבר רענליוו עגילָאמַא וד --.מ ,יקסנעוויא
 644--5641 = ה-- היה יז היד ךיד היד סשה ךײח במָאלָאג ןסונ-ובצ---.מ ,רענליוו
 רעטמירַאב ,רָאנימ שטיווָאנָאמָאלָאס ּפיסָא -- רַאטקיװ ,ווָאנרעשט

 -ווַאּפָארטעּפ רעד ןעגעוו ןעגנורעניארע ס'נַאסלעכַאי רימידאלוװ 6640--4644 ---  === ייד חחח ייד יד רענָאוצולָאװער רעשידיא-שיסור
 6/8---/668 == === חיה חיה יה חיי היי החח ךיז יח גנוטסעפ רעקסווָאל

 1ש



 -םוּפ לעדייא ןירענָאוצולַאװער עשודוא רענליוו יד--סחנמ ,ןָאק
 "108, יד ןופ ענייא -- יקסנַאיּפ

 שטיוועשַאקול שטיוועיטנעמעד ףיסָאו
 רעמערק (ןרהא) ידַאקרַא
 טרָאּפָאּפַאר לרַאש
 (טדַאטשנעזייא היעשי) ןידוו .;ו
 ןיקסעפ לאומש .,רד
 וָאנטרָאּפ תנ
 לַאטנעזָאר ַאננַא
 ןייטשנייוו ןרחא -- לאומחר
 רעבול לכימ
 ,שטיוװַאמַארבַא
 סעפַאר השמ
 ןָאסניװעל-טדַאטשנעזויא ַאבויל
 רעפמעק-סטיוהוורפ רענליוו--- םיפעי ,ןירושי
 -ווהנָא ענליוו ןיא םיריוטקָאד עשידיא יד ---ךד ,חמצ ,דַאבַאש

 טרעדנוהרָאי ןעט19 ןופ טפלעה רעטיווצ רעד ןופ גידנעב
 -- -- טַארקָאמעד רעשידיא רעד -- דַאבַאש .צ .רד ---ש ,ווָאנבוד
 וקסנול לעקייח
 ןיקצעלק םירָאב
 דַאבַאש חמצ .רד -- ןמלז ,ןעזייר

 0 אטא אטא קא הא מעת

 טי עא ר עא טא א ראה

 א אטא אטא טא רוט א רו אטא ראט רטוא  אא

 א אטא טא ר רמה מו ראט נא טאא אמא א עא מא ממא

 א אטא ר א א רטא ראטה

 עא ראט עא אטא ואמא א רטטאא א מא ראממא טא ווא טא

 0 א עא א א עא ווא טמא ראו טא מאא טא ראו ומאא ןאמואא א

 קומסט 6 םהטסססאהא = ההטההס=/ = םססטטרההסספ = (םטטשסהשטטא = טקסט -הההת = טמאהסההקשהחמ = ןקתאההוההס6 = טעטסוטקאהפ = םוטלהשטפ = (טוראהו-ההפ = ןעטאהשססאפ = וסאפושישצב = לטתייהיססאמ

 א עא ראאא א ראו אטא טא עא ראה

 א ראט טמא א א ראו טמא ר פא ואמר ראאא אנא ווא מאמאא

 ,.א ---.ך

 טייל ==-.ססוטארייאיקי --עאקייי להיו6 ---.אאטראושיוו כלי נייג ---.טנאטהיוהלאזימ ---גסיולקינאש :---.טסטשזתפיייפ ------.סססלזיאיסאפ ---.סשמיוואווטפ --- ןסטשיסשטי פ ------ ליייקופ == ןעסשיואששאפ === סנהההרושטפ

 שיט ---.סווהסאישישיז ----.םגיזסיאוראשח -----.אוטליזיזייילפ -------.סתסושויאווופ --;;-.םסאהולאהסאא --;-.טסואיישיושש = ןסווההוטהואפ

 ירא איי .---.םסזקיעליפ ------.טששראלש -----ססמוסוהיאזטשפ --אהנשקלזשט -------םנסואיפא ---=שוהעשקישש

 סייווי === קיש :------.ףיייקיוטײליפ ---.םיראאקיזטשאז .-.;.אאשיוטטאפ

 5 = םריקיייאפספ --.אקקיוללאקעפ ---אעסאזורלאווטוא טאקיא :----.םעגקייויקיויח טאפלט ---ןגאקיהיופ || סססאסאגת יפ = ננוסאסווראאטפ --=-?סאטשיפ סט יוקשאז === אסשייקירסיסת

 ירא אייז :--לאליהזלשפימפ ---.םששאזיאו -.-;;.סיודיזייאאש-.;אויווקאי.;;שיישייזייא-;.;ןשיטטאיייפ-.;.;טעףוטיזוושי-.;םויסהייולווומ--;-.טעיהוהייווופ:---= עושה === ןםאשיייוואפ

 5551 .טקייידיזייויפ :---אשקידיזייזי ---טשייקאאיײו-----לףייללוליללופ אלעמאל; ושקויהשו;-;שיטיהשייווה =-==טסהקהואשפ

6808 
694 --0 
098--2 
607---06 
099---8 

786--8 
788--7 
740--9 
7431 
789--4 

 -,ענליוו ןעגעוו ןעגנורענירע ןוא ןעקנַאדעג ,ןעקורדנייא 8

 1702--5988 -- -- -- ןעמוקעגנָא טונ ןוא סָאװ ףירב רעד---בא ,ןַאהַאק

 טי יי א א ראג רו אה ראה (דיל) ןַאהַאק .בַא---.מ ,דַארגַאניװ

 766--21044 = == הי יי=  שי= === ענליוו ןעגעוו עקירדנויא--- םולש שא
 ר 468--246/7 = י-- הי= = יה זי היה יח (דיל) ענליוו -- םהרבא ,ןעזייר
 780--269 = == יז חשש חי השח חוש יחח/ הישח היחח/ ךישח/ ךחח ענליוו --.ש ,רעגינ
 /88--2181 = י-= היד חשח  חיח היד (דיל) גרַאבסָאלש ן'פיוא---.ז ,רואינש
 /88--084 = == היה חדח חשש זיה יח ךײח אטילד םילשורי --דוד ,ןרָאהנייא
 700--89 -- -- -- ןעדיא רענליוו ןעגעוו דול-טקלָאפ ַא--- בייל ינַאמ
 + 198-5094 -- -- -- -- חמשל חרות -- ענליוו ןיומ -- .רד ,.א ,גרובזניג
 798--094 = הי- הי יי זיי = == (דיל) ענליוו ---י .ב ,יקצָאטסָאלַאיב
 708--496 -- -- סעוצוזָאּפ ערהוא טפעפ טלַאה ענליוו רש ,ןָאסלעדנעמ
 800--2/099 = = ה--=  טייח היחיד ענליוו וצ גנַאזעג ַא הרש ,ןעזייר
 810--808 ענלווו ןוא געט עגיד'בוט-םוי עניימ --- .רד ,וחירמש ,ןיוועל
 7811 = ההח יח חיה הויה טיי היתה הדת ךדחח (דיל ַא) ענליוו -- דוי םוחנ
 890--5812 -- -- -- .ןעטעטיזרעװינוא, רענליוו עניימ -- .י' ,ןיקסאב
 894 -891 יקצענַאשלָא .א ןופ קיוומ ,דיל ַא) ענליוו -- .9 .א ,ןָאספפָאװ
 898--898 -- -- -- -- עגלווו עשילַאקיומ יד -- ףסוי ,יקסנישמור
 881--2890 = --- --- דיח חחח חיה שיח ?טַאי, רענליוו רעד -- היבוט ,זַאלג
 עק יי א ראו א נא טא נא סעדנָאלב דוד ןופ סעצַארּפ םד-תלילע
 ןוא תובשהמ-לעב ,םורפס רכומ עלעדנעמ ,יקס---נַא .ש ,ץרּפ .ל .ו

 יי ר ראג רו א יא א א אפ ענליוו ןיא ןרָאהנייא דוד
 --884 -- -- .םַאר םיחאהו הנמלאה , יירעקורד רענליוו עטמירַאב יד

 ענליוו רעשידיא רעד ןופ ןעּפיט עטנַאסערעטניא 4

 880--888 ---  = היד חשש היה שהיא יח טוה חיי רתסא הרובד -- הרש ,ןעזייר
 810--840 -- -- בצנליוװ רעשיריא רעד ןופ ןעטשרטרָאּפ --- .א ,ןיווטיל

 840--2841 = = יהי שיח יש שיח "קדצ רג, רעד יקצָאטַאּפ ףַארג .א
 888--848 /-  היה יד= יי= יש  תייה שי "לעסעבעלַאב רענליוו, רעד בי
 טען וע ע  רא אאא וארא רואה "עשלַארענעג וד רתסא , ,ג
 8604--889 ---  = היה זייה = == (ווָאטַאּפָא לעדוי) "'ףיקת, רעד .ד
 8/70--8664 = = זי שיח חי רעפייפ עקיוש ןוא דַאבַאכ עקטַאמ .ה

 ש



 .עקירעמַא ןיא רענליוו
 -- .ר .א 807 שטנערב רענליוו ןופ עטכושעג יד -- .ב ,ןיטיוועל
 סעיצאזינַאגרָא רענליוו יד ןופ עטכישעג יד -- םיפעי ,ןירושי

 6 א א א א א ר טא טא ראג ר רעה עקירעמַא ןוא
 -- -- ףולער רענליוו םעד ןופ עטכישעג יד -- .מ ,יקסנעוויא
 גליוו ןיא ןעלוש עשידיא יוד רַאפ עיצקַא-ספליה--- .י ,ןירושי
 גנור רעטייברא ןיא רענליוו ןופ עילָאר יד .מט ,יקסנעוויא
 גנוגעוואב ןַאינוו-דיירמ רעד ןיא רעוט רענליוו--םיפעי ,ןירושי
 2 א ר א רטעא טא ראו א א א נא ר עא א טא סקעדניא

 ,סעיצקודָארּפער ןוא רעדליב

 א א א א א א א רע א א ענליוו טדָאטש רעד ןופ ןַאלּפ
 2 א ראג א ר א ראג א טא נא א גרַאבסָאלש רענליוו רעד
 6 א טא א ר ר 1018 (הלהק) טעטימָאק-ספליה רענליוו
 0 א א הא ראו א ר ראש 1984 הלהק רענליוו רעד ןופ טַאר
 א א טא טא א יא א א ראש להוש-טָאטש רענליוו עטלַא יד

 (רעדנַאסקעלַא) רעמערק ידַאקרַא ןופ יורפ ,ַאיַאקצינדערס וטַאּפ
 -- -- -- -- ץַאק רַאזַאל ןַאמ רהיא ןוא ץַאק-ןָאספלָאװ .ַאינעשז
 א א א א א א א א א א טא ראה ןיקסעפ ליַארווא
 א א א טא א א א א א א ר ר יקסווָאכַאול .מ .רד
 2 ר א עא טאג א טא א עא א עא בא רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס
 א א א א ר א א א טא אטא טאג א ראה רַאמשטרָאק ווָאקַאו
 א טא ראג טא א ראג טא טא א א טא א ראה ןַאספלָאװ אטסוג
 א טא א א ר א א ראו ר א ר רו ר ןָאספלָאו ַאטרעב
 2 א א ר א נא א ןערהָאי עגנוו יד ןיא ללימ ןַאשוד
 א א א א א א ראה ןערהַאי עגנוי וד ןיא ןָאזלעּפָאק חמצ

 -- (ונל) יקסנַאשוָאג .ש ןוא (קינטומ) בעלג ,(לימ .י) ןהַאשוד
 א א א א א א ר א ראג ראא א רנא ראאא רעמערק ידַאקרַא
 א א א א ר א ר ןערהָאי עגנוי יד ןיא יָאנטרָאּפ חנ
 וקסװַאסַאק רימידַאלװ ןוא (קינטומ) בעלג ,םעדעמ רימידַאלוװ
 וי א א יא א א א א א טא ר א שטיוועלעדנוז ןרהא
 2 א א א א א א ר ראג טאג א ןַאמרעביל לאומש ןרהא
 -סמייברא ןופ גנוצריקרַאפ ןעגעו 1892 רהָאי ןופ טנעמוקַאד

 א א א א ר א א א ראג אטא א ר ןעדנוטש
 2 א א א א א א א א טא א ראג ר א ווָאטרַאמ .ל
 0 א א ר א טא ר א ןערענָאוצולָאװער רענליוו עפורג ַא
 ןערָאװעג טעדנירגעג זוא "דנוב רעד ואוו ענליוו ןיא זווה יד
 2 א א א רו עא טאג עא רעוא טא רע א טא טרעקעל שויה
 == == -=-= -- גנוטבורנוה ס'םרעקעל שריה ןעגעוו טנעמוקָאד
 20 ששה הע תקהמ הידקה שקמ שש יש שיש שיש השש שטח שה --- גרעבווק סקַאמ
 א א טא א ר ראג א א א א א רו ץנַארעמָאּפ ַאונַאמ
 0 א א א ר א = .שיש יה יש שיש טי == += ןוסוק םהרבא
 2 א א עא עא א א רע טא עא רעוא עא ראה ןיימשנעזָאר סקַאמ
 ענליוו ןיא ןערענַאיצולַאװער ענעלַאפעג יד ןופ רבק-רעדורב

 2 א טא א רע א ראט טא אטא כא טא רק 1005 ןיא
 טי יי א א א א ר "רעקעוו" םעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 הי ר א ראג עא ראג א כא נא נא רע וארא םעדעמ רימידַאלוו
 -- ענלווו ןיא .גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רעטייברא יירעקורד
 טי א א טא א עא טא א טא יא עא א ר ראו כא קעדַאלוװ .ב
 ירא א א א יא טאג טא טא ראטה יקסנילּפַאק לבימ לארשו
 יי ר א = 1917 ןיא "דנוב  ןופ טעטימָאק רענליוו רעד
 -ראפ עלענַאוסעּפָארּפ יד ייב עיצקעס רעלערוטלוק ןופ םוידיזערּפ

 טי יי א א א א ר נא (1918) ענליוו ןיא ןענייא

 צד
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 הענליו יד ןופ טעטימָאק .טנעצ ןיא רעהעטשרָאפ רעטייברא
 2 א יי טא א עא ראא (1918) סעיצוטוטסניא-הקדצ

 רעפרעד יִד ןיא סעילימַאפ רענליוו ןערהיפוצרעביא טעטימָאק
 ןוא ןיואראפ טסנוק רעטייברא ןעשידיא ןופ גנוטלַאװרַאפ

 יא א א ראט א רעוא א ראאא מא טא (1918) ענליוו
 ר נא ר ר טאג נא רוה ענליוו ןיא ?דנוב , ןופ טעטימָאק
 -- -- (1981) ענליוו ןיא הילפנעמַאוצ ?טפנוקוצ , רעטשרע
 יא טא טא א טא יא טא טא ראג ראא ר טא וָאקינזעלעשז .י
 ששה ךי- == -= ענלווו ןיא ?טפנוקוצ , ןופ ייליבוי רעגירָא 0
 ופ ןעמָאנ ן'פיוא .הַאי; ןופ םיוה-גָאט ןופ רעדניק יד

 יא ר א אגרא א א ר ראג נא א א קַאװטול ,א
 הי יא נא ר ראג א יא א א אטא נא א ןישַארמש והותתמ
 2 א רבא טא טא א קעטָאילביב ס'נושַארטש ןיא רעמוצ-עזעל
 הי יי א רבא טא רע נא "טםייברא ךרוד ףליה , ןופ עדייבעג יד
 א א א א טא עא נא א ראאא א טא וקסרַאװַאק ץרעה .רד
 -- יה = -= םוקינכעט ןעשידיא רענליוו םעד ןופ עדייבעג יד
 == חחח ך-= --= םוקונכעמ ןעשידיא רענליוו ןופ קעטָאילביב יד
 טי יי א א רע יא ראג טא א א עא טא א א ןעזיור ןמלז
 א ר וע ראט א ראג רעגט א נא א א שמיווַאנַאמלַאק .ז
 יא א א א עא ראג א ראג א א א ךיירנייוו סקַאמ .רד

 שא קח" ןיחפ/ ףחח הוה החה החח יח יח הה חה ח- -- ןיקצעלק סורָאב
 א ר א ראג רו ר ר וארא אטא א ראה וליגריוו-ןחכ .ב

 טוטיטסנוא ןעכולטפַאשנעסיוו ןעשידוא ןיא גנולעטשסווא עסערּפ
 -נעסיוו ןעשידיא ןיא ייזומ רעטַאעט וקסנומאק ןופ גנולעטשסווא

 יי טא א א ראג א ראג ר טוטיטסנוא ןעכילטפַאש
 יי א טא א א א א א = ןייטשּפע ַאנװָאקרַאמ ַאנַאוטַאט
 יי א א א א ןויאראפ-ןעיורפ רענליוו םייב ןעסרוק ךַאפ
 יא א ר א יא טא ראג א א א ראו ַאװָאנַאו ,תולגרמ
 2 יי טא א עא ענליוו ןיא ןעטפירשטייצ עשידיא עטסטלע יד
 == == -- 1018--1904 ענליוו ןוא ןעגנומייצ עשידיא עכולגעט
 == == -- 1994--1018 ,ענליוו ןיא ןעגנוטייצ עשידיא עכולגעט
 יי א א באג עא טא עא א א ענליוו ןיא קסָאיק גנוטיוצ ַא
 תי= ךו= = += 1914--1010 ,ענליוו ןיא ןעטפירשטייצ עשידיא
 = יח -= == 1919--1010 ,עגליוו ןיא ןעטפירשטייצ עשידיא
 == == == -- 1929--1090 ,ענליוו ןיא ןעטפירשמייצ עשידוא
 == = = += 1098--1999 ,עגליוו ןיא ןעטפירשמיוצ עשידיא
 יז = -= -- 1981--1998 ,ענלווו ןיא ןעטפירשטיוצ עשודוא
 טי יי טא ר א ראש בא ר 1024 ,ענליוו ןיא עסערפ עשידוא
 -- -- 1994 ,ענליוו ןיא עסערּפ עשיסור ןוא עשיווטול ,עשילוופ
 טי א א טא א א א ראג א א א וקסדָאגיוװ בקעי .רד
 = יי יא א טא ראאא א א נא ןושרג (ירָאגירג) ןושרג .רד
 יי א א א א יא א טא א א א א דַאבַאש חמצ .רד
 יי א יא א א יא א א א א א וקסרַאװַאק ץרעה .רד
 יי אי א א א א א א א בא וקסבושריוו םחרבא .רד
 טי יי א א א א ר טא ר א ןַאמלרעּפ ףלואוו-באז .רד
 יי א א א א יא טא ראג עא אטא א א סובָאלג והילא .רד
 טי יי א נא ר א יא ראט ראט רב ר ןָאסדניקלַאז עשוהי ,דד
 טי יי ר א יא א א א א א א שטיוװָאשריג השמ רד
 יי יי א א יא ר א רע א ר ר טא ןיוועל לַאכימ .רד
 = יי א יי א א רו א א א וקסילעמוש ףלָאוװ-באז .,רד
 טי יי א א א א ר א נג א ןַאלּפַאק רדנסכלא .רד
 טי יי א א יא א א א א טא נא קינבַאוװדעי דוד .רד
 יי יי יא א יא יא א טא נא טא ראה תולגרמ לאומש .,רד
 טי א א א א נא א ראג א א יי סעפַאר קחצי .רד
 טי יי יא א א טו טא טאג ווא נא גרעבנעגייפ בקעי .רד
 יי נא א רו א א ר א ראא ןייטשנייו בייל-חירא .רד
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 ץֵדז



 ן טא ר א א ר טא עא טא א א רגע טרובדלָאג קיזויא .רֹד
 610 0 א א ר א טא א ראא ןאא א ראג ראש וקסווָאדַאש לאפה .רד
 100 0 ר א טא אפ טא טא טא א נג טא א אפ לעונעג הדוהי .רד
 יָה 2 א א א א טא ירא טא נא ראט עא רעוא קוד ריאמ קוזיוא
 4400 = זי- חיח יייי יייי הי" יז הקחה טששח תחת דחח += == ןֹוֿפ ףסוו לאומש
 נו 2 א א רע טא א רע א עא א טא ראג טאפ א ןָאדרָאג לכימ
 20: 52 יי א ראג א עא נא נא וארא א ראה ןָאדרָאג ביל הדוהי
 468 = ה-= היד ייד היח ייח היד תוח שחח תחח הש טחח החח החח עדנַאװעל .ל
 408 --- --- היד יז היה היח הוה היה יי == = = -= רעונוצ םוקולא
 24: א כא ר עא יא יא א א הא אטא א ראש 1889 ןוא ןַאהַאק .בַא
 4800 = יי=  ההח יח השה  הדה  החח הח ךחח טסויב רָאמרַאמ ,ןַאהַאק .בַא
 24 א א טאג ראג ראג יא א טאג א א אה 1054 ןיא ןַאהַאק .בַא
 1 א א א א יא א א יא א ראג ראג א א א רעטייוו .א
 עק יי יי א טא עא טא טא טא ר ראו ראנג א הבצמ ס'רעמייוו .א
 21020 יי א ר טא עא אנא טא אנא א ראה שטיוורוח קויזייא קחצו
 809 = --- היד חיח חיה חשש חיחח  תשח/ טחחח/ יקח חד קינרעיוו (רעטיּפ) ץרּפ
 נט א יי עא עא טא טא ר ראט ראו -ז חס == סעקונומ .ֹו ןנח
 829 = == היח יז היה היה החי יהא יז הוד השז ךיח וקסלָאקָאטנַא קרַאמ
 894 -- -- -- ןערָאװעג ןערָאבעג זויא יקסלָאקָאטנַא ןאוו ףיוה רעד
 8000 --- == יז חיה יח שש חחח חי וקסלָאקָאטנַא קרַאמ ןופ ףַארגָאטיוא
 עק א א טא רו א ראג טא א א ראק ר טאפ ראה לערַאב ףלואוו
 8894 --- --- יז תיד = וקסלָאקָאטנַא .מ ןופ רוטפלוקס --- ַאזָאנוּפש
 854 -- - -- -- וקסלָאקָאטנַא .מ ןופ רוטּפלוקס --- לעפָאמסיפעמ
 לע יי יא א יא א ראג רע רעוא סא טא עא ראג טא גרובצניג ַאוליא
 848 -- -- - גרובצניג ַאוליא ןופ רוטּפלוקס "1017 לַארוװעּפ ,
 טי א א אי יא יא א א טא אטא א גרעבנעזויא םהרבא
 889 -- -- -- גרעבנעוווא םהרבא ןופ רוטּפלוקפ -- ?לוכשמ רעד ,
 958 גרעבנעוויא םהרבא ןופ רוטּפלוקס--"לטעטש ןיולק ַא ןוא היול ַא,
 894 -- גרעבנעוווא םהרבא ןופ רוטפלוקפ -- ?רעמזעלק יורד וד ,
 888 --- == יח חיה חחח החי טשיי ךיחז ָאלַאשטַאק שטיוװָאנַאװוא יליסַאוװ
 8090 --- == יח זיי חיחז החח שה .-- -- 1999 ןיא עּפורט רענליוו יד
 4214 יי א יא עא א יא א א טא יא א וקסווערָאמ םהרבא
 801 --- == חיח יח ייזז ךישה/ יחד ,-- == -- (קוילרָא) ַארזַא רעדנַאסקעלַא
 808 --- --= היה היחז היי חשש שי החחז  ןקשח טיש שי (ןיקלוב) ווָאלוב ףסוי
 600 = -יה הח זייח היי שזחח היחחטישח/ החח טיחה הי ל'תיבה-לעב רענליוו רעד
 6000 = === הייד ךחז חחח הי שה שה שה תיחמ/ טיחיח טיי וקסווָאדָאג דלָאּפָאעל
 12 יי ר יא א א א א ר רו ירא טא א נא ץפח עשַאו
 40 = יי יא יא טא טא טא נא אנא א טא א וָאדַארגָאניוװװ ףסוו
 60/// --- === == זייי חי חי הי שה חחח == ךי= --= -- לוָאקונשזָארוּפ .ו
 נו א א א א טא א ר טא ר וארא טא יקסנושמור ףסוי
 2 יא א יא א א א וארא וה ןָאסלָאװכ לאינד רָאסעּפָארּפ
 1: יי ר א טא א נא א ירא א טא א א א גרעבנייטש עשוהי
 קג סא יא א טא טא רנא טא עא א לאגא א נא ןואג רענליוו רעד
 טי א א ינאי א א א עא א סא ןואג רענליוו ןופ רבק רעד
 2 יי יי א טא יא ראג א עא א א רכא א ןָאזנעבעל רעב םהרבא
 28 6 טא טא עא אטא יא א א טא א טא ןָאונעבעל ףסוי הכימ
 686 --- --= היחיד זשח די יי א ר ר א ןיִפ ףסוי לאומש
 0121 יא א יא יא עא יא יא טא וארא א א לערַאב לעקנַאי
 וע 0 יי א עא נא טא א טא עא טא יא א במַאלָאג ןסונ-ובצ
 יע יי א א טא א א רעוא טא טא רָאנימ שטיווָאמָאלַאס פיסָא
 -ַאוצָאס רעלעסרַאמ םייב ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאוצַאס עפורג ַא

 0620 0 יא טא טא סא טא א טא רבא טא סערגנַאק ןעשוטסיל
 2402 א א א א א א טא אטא נא א ןָאסלעכָאי רימידַאלוו
 }660 יי ר א ראג טא טא טא ראג נא טא ראאא וקסנַאופמוּפ לעדיוא
 688 ---  --- ה== חיה ייח ייד == שטיוװעשַאקול שטיוועיטנעמעד ףיסָאו
 1 יי יא א יא באג א ראג יא עא נא א א רעמערק !דַאקרַא

 ץזַזז



 יע יי א א עא ראטע א יא (טדַאטשנעזייא היעשי) ןידוי .ו

 יקס--בַא .ש ,ץרפ .ל .ו טימ ענליוו ןיא ןעטנעװַא ןופ ןעמַארגָארּפ
 רכומ עלעדנעמ ןופ עיפַארגָאטַאפ ךיוא ,תובשחמ-לעב ןוא
 -לעועג רעשידיא רענליוו ןופ דרַאק-סדילגמימ ןוא םירפס
 888 --- --- == == == עמַארד ןוא גנַאזעג ,קיזומ ראפ טפַאש

 2124 0 טא א ראא ראט ר טא ראג ר ר א וווַאקרַאה עטיא-ענרעשט

 222: יי א א ר יא א ר א נא א א א םָאר (םחנמ) ענַאמ

 28 6 א א א א א א א א א ר הא א א םָאר הרובד

 886 --- --= זי טה וח  ההוח תחת די טחח י= שס == רעפלעג רתסא-הרובד
 2520 א א רע א ר אטא א א טא א א א רבק ס'רתסא הרובד

 6200 ר א א ראג א ר א א ר א א רבק "ס'קדצ ןג, םעד

 טי יי יי יא א יא א ר א א א א א דַאבַאכ עקטָאמ
 818 --- היה ייה הי ךוח ךחה סח -- סנעמ גנָאו רענליוו ןופ רעדנירג יד

 9891 -- -- גנור רעטייברא 807 שטנערב רענליוו ןופ רעדנורג וד

 884 -- .ר .א 867 .רב רענליוו ןופ עטמַאעב ןוא טעטימָאק וויטוקעזקע

 8858 --.ר .א 867 .רב רענליוו ןופ םעטימָאק םואעליבוו רעגירהָאו- 8

 רענליוו ןופ בולק ןעיורפ ןופ עטמַאעב ןוא טעטימָאק וויטוקעזקע

 נעט יי א א יא א א א טא אב .ר .א 867 שטנערב

 894 -- -- -- -- .ר .א 867 .רב רענליוו ןופ 1047 שטנערב טנעגוו

 6111 יא יא א א א יא א יא א א א ןיקסעּפ לאומש .רד
 698 = = = יהי הישיז יי דיי זייי חיי לייזן קיזשיז יקח שיח קחחח וָאנמרָאֿפ חנ
 וה יי יב טא יא הא א יא שזח / שײ- ײײ- ײ-= לַאטנעוָאר ַאגנַא
 עי 2 ר א א ר ראג א רע טא ראג ראי נא רו נא רעבול לכיט
 ((;ק יי א א הא א א א א ר טא עא טא רך סַאװמיל .א
 7140 = ה-= = יש טש= יד הסח == --=- --- ןָאסנוװעל-טדַאטשנעזייא ַאבויל
 /08 == == יה ו- זאא זש יח = == = גהעבגעטכַארמ לערנעט .הד !

 (200 א א א א טא ר טא טאג א א רעמעטשיורפ ףלָאװ .,רד
 /4// 26- 6 יח טשיי  הישח ששח שש סח סא טטפ == --= אבמעטס רַאזַאל .רד
 798 = === חדח ךחח  חחח טדח  חחח ךײח == -= == ןָֿאטלעמַאס גווודול .רד
 798 = == יח חשש החחה טחח/ החח/ תחתח קז ןתחחח שת קיח ןושרעג וועל .רד
 62 יי א א א ראו א א ר א ראה דניקלַאז םלעהליוו .רד
 (ק יי א א א טא יב יבא ןַאהָאק ףלָאדַא .רד
 0 יי יא טא עא טא נא טא א ראט רעא ראק א אפ ךָאלב ַאולוא .רד
 180 = === היה היד ייד השח ךיז יח השח שחז === םָאֹר רעדנַאטקעלַא .רד
 620 5 א ר רע א רנאא טא ר ראג טא טא ר ר םָאר ירָאגירג .רד
 0210 יי וארא א ראו עא ראג ראג א רו ץנַארקנעוָאר דוד .רד
 ({ 5 א א ראג א א עא א נא ר א רו ןיימשּפע ףסוי .רד
 0 א א א א טא א רע א א א א עי עא ןרָאהנייא .רד
 (24 א א א ר א א א א עא ראג ראש -- רעטשטָאּפ .ש .רד
 6( יי יי ר טא א רטעא ראג א א (ןַאמנַא) לַאטנעזָאר לעוװוַאּפ .רד
 650 "א א ראג טא עא טאג א א א א װָאצעג ירָאגירג .רד
 660 יי א א טא א א טאג טא טא עא טא וקסנול לעקייח
 741 = היה ךיה חחח חיה היה חחח החח החח תחת חדז/ טשחח חיה ןיקצעלק סירָאב
 1 יי יי א א א א ראג רע או א אטא נא א דַאבַאש חמצ .רד
 ((0 יי א ר א א ראה טיוט ס'דַאבַאש .ד .רד ןעגעוו טַאקַאלּפ
 74/ ךַאו-ןערע רעטשרע רעד םימ םעב ןעטיוטמ ן'פווא דַאבַאש .צ ,רד
 יה א א כא א טא א טמא ראא דַאבַאש חמצ .רד ןופ היול יד
 4749 --- == חד יי הי יישח  תחח ששה שי ךַאבַאש המצ .רד ןופ רבק רעד
 ס'דַאבַאש .צ .רד ןעגעוו ןעגנוטייצ עשיסור ןוא עשיליוּפ רענליוו

 () יא א א א א עא ר א א טא ר ראאא םיוט
 ס'דַאבַאש .צ .רד ןעגעוו ןעגנוטייצ עשידיא רעקרָאי וינ ןוא רענליוו

 10 א ר יא נא ראו ראג א א הא ר ר ראה םיומ

 784 = --= חיה החח היחז/ שש חיה ךשח == = -- 1919 ןיא ןַאהַאק .בַא
 קיוומ) ןָאספלָאװ .7 .א ןופ ?ענליװ, דיל רעד ןופ קיזומ

 898--890 ==--  --  == ח= == -- (יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא ןופ
 קי יי יא א א יא א ירא א טא א ראט ראה סעדנָאלב דוד

18 



 -- 1984 רעבמעצעד ןעטס ןוא ינוי ןעט20 ןופ "רענליוו רעד,
 רענליוו ןופ םואעליבוי ןעגירהעי-פ ןעגעוו ןעטכירַאב סגנוטייצ

 -- == 1090 ןופ "רענליוו רעד, ןיא .ר .א 807 שטנערב
 א ר רע א אטא רעא רע טא א טא יאגט טא ןַאמדיוז ַאדייא
 == --= == 1819 ןיא עקירעטַא ןיא טעטימָאק-טפליה רענליוו
 יי ר רו יע טא א נא א טא טא רגע טא אטא טא שזריב סלוַאשט

8 

 26 יע יש שיש 0 == --- ןוֹוַּבִצ ןוא ןיקסורד .ל .רֹד ,ץַאק דוד

 = == -- -- םמַארבווא רואמ
 חיי ךששש טשיז/ ששת טחיפ/ סח שיח -- גנֹורלָאֿב םקַאֿמ ןוא ןירושי םיפעי
 יי א א איר לעמיק .ל
 א א א ר א א א ר טא א אגרא טא א ר קעדַאלװ .ב
 שה שה שה יז יח ןַאהַאק .בַא
 א א ר א א ראג ר א טא א ר א א ראא ןיקסַאב .ו
 0 א ר ראא א ראה ָאקּפוּפ ,ח

 ת-ש- שײח  דח- --= ןורושֹּו םופעי

 ָאקּפוּפ 'ת ראפ טעקנַאב-דיישּפָא
 2 יי טא א ר רעלדַא םהרבא
 הי .יייה ייד ייד היי רעלדַא עיפָאס
 == יח ח- -- סמַארבווא ריאמ
 -- -- -- ןָאטּפמוס-שַא ווָאר
 טי יי א == ןיקסַאב ףסוי
 א א א ר ןיגרוב ץרעה
 0 א א א א קַאלב שריה
 2 א ר ראג טא ראה ךלָאג .ב
 = היה הקחש יקח היחה הקיוש היקש חיה החי טיש שיח חס = --- גנֹוךלָאג סקַאמ
 א א א לא ראה ןַאמדלָאג דוד
 = חח  טסס == גרעבצנוג לאפר
 תש= ךש- == -- ץוורוה ינעשזד
 --= == == -- ץווורוה ַאממע
 ששה ךשח --- -- ץורנָאלָאו סורָאב
 -י- -- -- טרעּפלָאוװ .ג ריאמ
 הי ר א א ראא רעניוו יקעב
 == == -- == ןיוטשניווו רוַאמ
 טי א א א ראה רעּפעמ םהרבא
 תש=  ךחח == == ןֹורושּו םיפעו

 -- -- -- -- ןָאסנעװעל השט
 שה תדחח  יחח  ךיחה חשד ןוגַאמ ַאטרַאמ
 תיז יח --- -- םָאטכומ םורָאמ
 -- -- -- רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס
 א א א ר יקצולַאס בקעי
 יי א א א דוס ןַאמייה

 ,10502:445 סטאר --.םעיררא טראפ ---.םאהעססעקאאא6 ----.םאלללווופ-.;--.{סאזלטפראפאפ.;יזאלקייאפ.;|.טשלקזקוהששטש===תשטטייהססח

 טיי יורי =--.?סאקאײספ = אסטוועאמ-----טטפיווסא ---איקלשמיהל-.;.-.ןאמיאאהיקייופ--;|-.אסזסשלבישפו = סתלחמאשש === טטיוסואהאו

 טא א א יא יא יא יא עא יא

 יי א א א א עא א א א א טא א ןיקלע םעס
 טי יי א א ר ןייטשּפע .בַא
 א נא א א ןיקנעפ לואפ
 -- גרעבדירפ (קנערפ) םיארפא

 = -= -- -= ןעהָאק רָאדוזוא
 טא א אי == ןעהָאק םעס

 טיי יי ==-.םיינקו 5 ריי לימישי =--.ןסנאזאשיישיא --.ססאטנימינאואפ קורא .;.;-.ןסוויייגהייפ-.;.אתקיושטופ === ןשמסותלשוח

 טא יי אטא קא קאט אטא טאטעס טאטע עא

 א ר א א א ראג א טא טא א לענרָאק סוילושזד .רד

 תי= החח שחד ךחד יח ָארוּפַאש ןרהא
 2 א א ר א קַאב םהרבא
 יי יי א א א א א א ר א ןָאסנעליוב םעס
 ת-ה היד ךיה חד יח לעגוט סורָאמ

 0 == נוק == םסאטסאנ אפ = סט סאטש ---ןאהנוהפרשוהפ:----.סססקופיא ----.,ןתסזלספתפופ שטאק הטסטטסאײ

 .05:0:5 == טאטאלקפ == =.םסופיע טאפ תומר סיי :----.םומזלסיפ:--;-.שיאילולאשיפ ==תסלססחא

 א יא יא יא עא 688 0006000086 אטא אטא

 יא יא ראי 86 י000500868 קט

 יי א א טא א א א טא א א ראאא ר ראמ ןיקלַאשט בווא

 -- -- -- -- ןוקלַאשט רָאדוזיא

 -- --= --= -- עפַאו בָאקיושזד
 טי יי א ר ראה ןיפיימ דוד
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 א יא יא עא עא עא 5 א  רטטקאמאא

 טסוסאסל === אסאשיואפ === סטאליו גט :---.?ססשיוישייהפ:------םסשסווסוששפ === טטסההאומ === רםאשיאהאש == אהסאקימאה

 = עי ירזייו ==-.םטטרעטיסנ2:=-- טאנק --.םסוטאשיוא געוואר -.;-.שייואזווא === טואהתלאהובואפ === טסהסימ סיי



 ח מ ד קץ ה

 -28 םעד דובכל ןעבענענסיורַא טרעוװו "ענליוו, ךובלעמַאז רעד

 .גניר רעטייברא 867 שטנערב רענליו ןופ םואעליבוי ןעגירהָאי

 בילוצ טניטעּפשרַאפ לעסיב עשביה ַא ךיז טָאה ךוב רעגיזָאד רעד
 שנואו רעד ןעװעג זיא סע .תוביס ענעהעזענסיוארָאפ-טינ ענינייא

 םִאקלֶאפ יֹזַא ךוב םעד ןעלעטשוצנעמַאוצ עיצקַאדער רעד ןופ
 טרעדָאפענ םוראד ךיז טָאה סע .ךילנעמ יו ךיירסטלַאהניא ןוא

 ַאזַא וצ תוכייש א ןעבָאה סאוו ןעלאירעטַאמ ןופ גנולמַאז עיונעג ַא

 טלעטש ענליוו טָאטש יד יו ,רעטנעצ ןעלערוטלוק ןעשידיא ןעניטכיוו

 | ,רָאפ ךיז טימ

 טימ גנודניבראפ ןיא ןעלעטש טפראדעג ךיז טָאה עיצקאדער יד

 רעד טימ טנאקאב ןענייז עכלעוו ,רעביירש עטנעטעּפמָאק עהייר א

 -ָאנָאקע ,ןעלערוטלוק םעד טימ ?עיצעּפס ,ענליוו ןופ עטכישעג

 ןעבעל ןערענָאיצולַָאװער םעד ךילכעזטּפוה ןוא ןעבעל ןעשימ

 ןערהאי רעד70 יד טניז טּפאזעננָא ןעועג ןיא טָאטש יד ןעכלעוו טימ

 ,עננירג ןייק טינ ןעוװעג ןיא עבאנפיוא יד .טרעדנוהרָאי ןעגירָאפ ןופ

 טקַאטנָאק ןיא ךיז ןעלעטש ןַא טכַארטַאבנַא ןיא טמענ ןעמ ןעוו

 רערעוש א ןיא ץנעדנָאּפסערָאק ךרוד רעביירש עשיאייּפָארייא טימ

 ןיא ןעטלאה רעביירש ?הֶאצ עסיורג ַא :סעצָארּפ רעמַאזננַאל ןוא
 ןייא ןופ ןעבירטעג ןערעוו ,דנאל וצ דנַאֿל ןּופ ןערעדנאוומורא ןייא

 ןעלקיטרַא ןעמוקַאב וצ רעווש ןזיא סע ןוא ,ןעדעדנַא ןַא ןיא םונהיג
 .טייצ רעלַאמרָאננוא ַאזַא ןיא ךובלעמַאז א רַאפ

 דנענריא ןופ ןעסיו טלָאװעג טינ טָאה עיצקאדער יד רעבָא

 ןעננאגעג ןענייז ןעשעּפעד ןוא ווירב .טעטילַאמרַאננוא רעכלעוו

 רעהעטשרָאפ עטסעב יד ןעפורענ ןוא טלעוו רעד ןופ ןעלייט עלא ןיא

 רעד ןופ טסניד ןיא קיטסיצילבוּפ ןוא רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ

 סָאװ רענייא רעדעי ,גידריוקרעמ ,ןוא .ענליו טָאטש רעניד'סוחי

 ןעו טָאה סָאװ רענייא רעדעי ,ענליוו ןיא ןעווענ ןיא סע ןעו זיא
 -נייא יד ןעמונעגנָא ןרעג טָאה ,ענליו טימ תוכייש ַא טאהעג ןזיא סע

 ,ךובלעמאז ןעזיד ןיא ענליוו ןעגנוזַאב ןוא ןעבירשַאב טָאה ןוא גנודאל

 ? ענליוו וצ בוח א טינ סָאד טלהיפ רעוו לייוו ; ךילדנעטשראפ זיא'ס ןוא

 סָאד טָאה רעו ? ךיז וצ טעילוטענוצ טינ ענליוו סָאד טָאה ןעמעוו

 ? תורצוא רוטלוק רענליו ןוא המכח ,הרות רענליוו ןופ טשַאנעג טינ
8 
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 -ליוו םוצ רעביירש יד דצמ גנוהיצַאב רעמירָאװ רעד ץָארט רעבָא
 ןעמוקַאב וצ ןעטייקנירעוש עליפ ןענַאטשטנא ןענייז ,ךובלעמַאז רענ

 רעד .טייצ רעטמיטשַאב רעד ןיא ןעלקיטרא ענעכָארּפשראפ יד
 .ןעראוועג גיטראפ םינ זיא ךובלעמאז רעד זא ,ןעווענ זיא טָאטלוזער
 .גניר רעטייברא 807 שטנערב רענליוו ןופ םואעליבוי םוצ

 ךיז טָאה ,טגיטעּפשראפ ךיז טָאה ךובלעמאז רעד סאוו ,םעד בילוצ
 .טרעסעבראפ ליפ רעטקַארַאכ רעצנאג רעד ןוא טלאהניא רעד רעבָא
 -בָאנ ,ןעלאירעטַאמ ןעלמאז וצ טייצ רהעמ טָאהעג טָאה עיצקאדער יד
 רעד סאוו ןעטייז 800 טָאטשנָא ןוא ןעלקיטרא עיינ ןענעוו ןעקנעד
 ןיא סיורא ךוב רעד טהעג ,ןעטלַאהטנע טלָאזעג טָאה ךובלעמאז
 טעּפש-וצ ןיוש רעבָא זיא ןערעיודַאב םוצ .ןעטייז טנעזיוט רעביא
 ,קיד ֹוצ סױרַא זיא רע ןוא ךוב ןופ טַָאמרָאפ םעד ןעטייב ןעוועג

 עלַאסָאלַָאק ַא ןעוועג ןיא קסָאד זא ,ןענָאז וצ נירעביא ןיא סע
 ,ןעביירש גונעג ךיז טזָאל ענליוו ןענעו זא ,ניטכיר ןיא סע .טייברא
 סָאד רעבָא .ןעלאירעטַאמ נונעג ןעניפענ ןעמ ןעק ענליוו ןעגעוו זַא
 ןוא עטסגיטכיו סָאד ןוא ןערעו ןעבילקעננעמאזוצ ףראד סעלא
 סָאד טָא ,ןעביילק סָאד טא .ןערעוו ןעמונעגסיױרַא עטסטנַאסערעטניא
 ןעועג זיא עטסעב סָאד ןעלעטשטסעפ ןוא ןעריקַארב סָאד טָא ,ןעכוז
 .עבַאופיוא עטסרעווש יד

 -ניירא טָאה ךובלעמאז רעד זא ,טינ טרידנעטערּפ עיצקאדער יד
 רַאפ ןענניירבסיורא טנעקעג טָאה ןעמ סאוו ,ץלא ךיז ןיא ןעמונעג
 םעד ןופ גנוגייצרעביא עטסעפ יד זיא סע .ענליוו ןענעוו טלעוו רעד
 םענעטָארעע א ןעבענוצסיוררא םוא זא ,תורוש עזיד ןופ רעביירש

 ןעטרָאד ןוא ענלױו ןיא ןייז ןעמ ףראד ,ענליוו ןענעוו ךובלעמאז

 -עג ןעק ןאד רָאנ ןֹוא ןעלאירעטַאמ עגיטיונ יד ןעביילק טרָא ן'פיוא
 דנעגריא ןוא תונורסח ןופ יירפ ,סעניטכיוו סָאװטע ןערעו ןעפאש
 ,קיטירק רעכלעוו

 ןוא ךובלעמאז ןעזיד ןופ טלאהניא םעד ךרוד ןעמ טרעטעלב

 סאוו דליכ רָאלק ַא ךיז טמוקאב ,ןעלקיטרא עלא יד ךרוד ןעמ טזעל

 עלא ןיא ,ןעטיבעג עֶלַא ףיוא רָאפ ךיז טימ טלעטש ענליוו עשידיא יד

 טימ ,לָאמא ןופ ענליו רעד ןופ דליב ַא ךיז טמוקאב סע .ןעטייצ |

 -לעװ ,ענליוו רעניטציא רעד ןופ ןוא ץנַאלג ןוא סוחי ןעצנאנ רהיא

 .טלעוו רעטיירב רעד ןופ ןעסירעגּפָא ןוא טמירָארַאפ זיא עכ

 ילוק יד .לָאמא יװ עבלעז יד ענליו זיא ךילרעניא ךָאד ןוא

 זיא ענליו עניטסיינ יד .טפמעק ןוא טקריו ,טבעל ענליוו עלערוט

 ןייק טעװ ענליוו עניזָאד יד ןוא ןעראוועג טמירָאראפ טינ לָאמ ןייק

 .ןעטכינראפ טינ םיזירק ןייק ,ןעגנוקירדרעטנוא ענייק ,טכאמ

 רעטסומ סלא ןעניד ןעטכיזניה ךס א ןיא ןעק ענליוו עשידיא יד

 .טלעו רעשידיא רעצנאג רעד ראפ

 ןעגיטסייג רהיא ןוא סעיצידַארט ערהיא ןעטלַאהעגנָא טָאה יז

 עשימָאנַאקע ןֹוא תֹוריזג ,ןעגנונלָאפרַאפ עלא ץָארט ,םזיטַארקָאטסירַא

 יד ןעבָאה טעװ יז יו גנאל יוזא ןערילוטיּפאק םינ טעװ יז .תומחלמ

 טימ ,ּפיט ןערעדנוזַאב םעד ןופ רעוט עכילטפאשלעזעג ןוא עלערוטלוק

 טציא ךָאנ טגָאמרַאפ ןוא ךייר ױזַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא ענליוו עכלעוו

 ןעזיד ןיא טריזירעטקַארַאכ טרעו סָאד יװ ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא ךיוא

 .ךובלעמאז



 פ + המדקה

 :ןעלקיטרא ךיז ןעניפעג "ענליוו, ךובלעמאז ןיא

 0 יי א א א רו ענליו ןופ עטכישעג רעד ןענעו .1

 -ָאיצולָאװער ןוא רעשיטסילַאיצַאס ,רעטײברַא ןעגעוו 2

 160 י-ה היה חדש חייי החזה ענליוו ןיא גנוגעוואב רערענ
 -טפאשלעזעג ןוא ןעשימָאנָאקע ,ןעלערוטלוק ןענעו 9

 עק יי א א א א ראג רואה ענליוו ןיא ןעבעל ןעכיל

 28 -- -- -- ןעטייקכילנעזרעּפ רענליוו עטמיראב ןענעוו 4

 ןעגעוו ןעגנורעניארע ןוא ןעקנַאדעג ,ןעקורדנייא 5
 1 יי א א א יא טא אטא א א א ענליוו

 רעשידיא רעד ןופ ןעּפיט עטנַאסערעטניא ןעגעו .6

 יע יי א א א א טא ר עא א ענליוו
 0 א ר ר ר טא ראה אקירעמַא ןיא רענליוו ןעגעוו 7

 78 --- זה- יז זש= --= == -- ןעלקיטרַא ןעמַאזוצ

 וו יי א ר טא עא ר טא א ראא רעדיל
 0, יי א א א טא א טאג הא א סעיפַארגָאיב

 ןעניפעג סע ןוא רעביירש 70 ךיז ןענילייטאב ךובלעמַאז םעד ןיא
 יד ןופ רעדליב 68 רעסיוא ,סעיצקודָארּפער ןֹוא רעדליב 9251 ךיז
 .רעדליב 216 -- ןעמַאזוצ ,ןעלקיטרא יד ןופ םירבחמ

 ןופ ייווצ ןענייז ךובלעמאז ןעזיד ןיא טקורדעג רעדיל 10 יד ןופ
 טייצ ַא טימ ןעבירשעג ,ןיסעיל םחרבא רעטכיד ןעטעטכַאעג ליפ םעד
 -כיד ע'בושח יד ןופ ןעבירשענ ןענייז רעדיל 8 ענידעביא יד  ,קירוצ
 .י .ב ,בייל ינַאמ ,רואינש .ז ,ןעזייר םהרבא ,דַארגָאנױװ .ס :רעט
 ןענייז ,ןָאספלָאװ .2 .א ןוא דוי םוחנ ,ןעזייר הרש ,יקצָאטסָאלאיב
 ,0 .א ןופ דיל רעד וצ .ךובלעמַאז ןעזיד רַאפ ןעבירשעג לעיצעּפס
 רעדנַאסקעלַא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעטנַאקַאב רעד טָאה ןָאספלָאװ
 רַאבקנַאד גיצרַאה םהיא ןענייז רימ ןוא קיזומ טסַאפרַאפ יקצענַאשלָא
 .רַאפרעד

 .טקנַאד עיצקאדער יד

 ךילגעמ טכַאמענ ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברַאטימ ןוא רעביירש עלַא|

 .ךובלעמאז ןופ גנוניישרע יד
 ערעייז ןענעמדיוו רַאפ ןָאספלָאװ . .א ןוא בייל ינַאמ רעטכיד יד

 .תורוש עזיד ןופ רעביירש םעד רעדיל
 ןעביולרע רַאפ גייוצרעבליז ןמלז ןוא ןעזייר ןמ5ז דניירפ יד

 רעד ןופ ןָאקיסקעל םעד ןופ טסעיפַארנַאיב עגינייא ןעקורדוצרעביא
 ןופ ןָאקיסקעל ןופ ןוא עינָאלַאליפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיא
 | | .רעטַאעט ןעשידיא

 -ךָאניױװ בקעי .רד :ןעלַאירעטַאמ ןוא רעדליב עטקישענוצ ראפ
 ַאנַא ,סענאנ חרז ,יקסרוק ץנַארפ ,ללימ ןאשזד ,ץאק רַאזַאל ,יקס
 סקַאמ .רד ,רעביירש .מ .שזניא ,ווָאנַאבעלק םהרבא .,שזניא ,לָאטנעזָאר

 יא רענליוו ,טוטיטסניא ןעכילטפאשנעסיוו ןעשידיא רענליוו ,ךיירנייוו

 .ש .רד ,ןָאסידַאק בייל ,גרעבנעזייא םהרבא ,ןייארַאפ ןעיורפ רעשיד
 ,ץַאק דוד ,ץאמ ַאשירג ,לוזַארג .מ ,דַארגנָאניױװ .ס ,סאלנ הבוט ,ןיקסעּפ
 .ןײטשטָאר .ב ןוא יקסנול לעקייח ,ןָאטּפמיש-שא זואר ,טָאנַאז .ס
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 רענליו עליפ ןענעוו טרימרָאפניא זנוא טָאה רעכלעוו ,ָאקּפוּפ .ח
 .ןעכַאז עליפ ןעגעוו ןעטַארַאב ךיז ןעבָאה רימ ןעמעוו טימ ןוא םינינע

 "ורד םעד ,ןײטשטָאר .ב ןוא ,רָאטקערָאק םעד ,בָאקיישזד .ב
 רעד וצ גנוהיצאב רעמירַאװ ןוא סערעטניא ןעסיורג רעייז רַאפ ,רעק

 | | ,טײברַא |

 רעקסמאד .א ןוא ןייטשנערעב .ס ,גנידלָאנ .מ ,גרעבצנינ .ר
 ,עיצַארעּפָאַאק רעמירַאװ רעייז רַאפ (.ר .ַא 267 שטנערב ןופ טעטימָאק)

 יד ןעצנַאפ א סלא גניר רעטייברַא 207 שטנערב רענליוו םעד
 וצ טייקכילנעמ יד זנוא ןעבענ רַאפ טײקרַאבקנַאד עטצענערנאבמוא
 יד ,טדָאטש-רעטומ רעזנוא ךילכעזטּפוה ןוא שטנערב םעד ןעניד
 -קנייב רענידנעטש רעזנוא ןופ טדָאטש יד ,ענליוו עכאלסענרַאפמוא
 סעלַא רַאפ טעטכילפרַאפ ןענייז ךימ רעכלעוו וצ טדָאטש יד ,טפאש
 .ט'נשרי'עג רהיא ןופ ןעבָאה רימ סָאו ןוא ןעבענעג זנוא טָאה יז סָאװ

 507 שטנערב רענליוו רעד טָאה ,ךובלעמַאז ןעזיד נידנעבעגסיױרַא
 ןעגיטכיוו רענינייוו רעדָא רהעמ ַא ןעפַאש וצ טקעוצַאב גניר רעטייברא
 רעד ןענעוװו עיפַארגָאנָאמ רעדנעריטסיזקע טציאדזיב רעד וצ גארטייב
 ןעבילקעננעמאזוצ לָאז סע ןעכלעוו ןיא ךובלעמַאז א ,ענליוו טָאטש
 -לעזעג ןוא עטכישעג רעד ןענעוו ןעלַאירעטַאמ עטסניטכיוו יד ןערעוו
 ראפ ןעניד ןענעק לָאז סָאד זא ,יוזא ,טָאטש רעד ןופ ןעבעל ןעכילטפאש
 .ןעקעווצ עוויטַאמרָאפניא

 -ּמִא ,ר .א 207 שטנערב ןופ עיציבמא יד ןעוועג ךיוא זיא סע
 ,ןעלַאנרושז-לבוי ןעבעגסיורַא ןופ ןפוא ןעווָאברַאקס םעד ןופ ןעטערטוצ
 .ןעניישרעד ייז יו םעדכָאנ ןענרָאמ ףיוא ןעסענרַאפ ןערעוו עכלעוו

 םעד ןָאטכָאנ ןעלעוו סעיצאזינַאנרַא עכילטפַאשלעזעג ערעדנַא ביוא
 ןיֵלַא סָאד טעוװ ,נניר רעטייברא 26/ שטנערב רענליוו ןופ ליּפשייב
 -ַאב ןוא גנונידירפַאב עטסערג יד עיצאזינַאגרָא רעד רַאפ ןייז ןיוש
 .טייברא ןערענַאיּפ רהיא רַאפ ננוניול

 .ןירושי םיפעי

 ,1959 ,ןעט18 לירּפַא ,קרָאי וינ



 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 ענליוו טַאטש =



 .עגליוו טדָאטש רעד ןופ ןַאלּפ רעד



 .סיוש םייח

 ,עגליו ןופ עטכישעג יד

 ,הכולמ עשיווטיל עגילָאמַא יד -

 יד ןעװעג לָאמא רָאנ ,לָאמַא ןיא ענליוו

 רענגיטכעמ ,רעסיורג ַא ןופ טָאטשיטּפיוה

 -עג טשינ ןיא סָאד .הכולמ רעשיווטיל

 -טיל טנַאעג סנייטשימ עניטנייה יד ןעוו

 לט, א יװ סיורג זיא עכלעוו ,הכולמ עשיו

 .ענילָאמַא ענעי .?'רודיס םעניילק א ןיא ?רטמו

 -םיא עניטכעמ א ןעוועג ןיא הכולמ עשיווטיל

 סָאו ,הכולמ:טלעו .ע'תמא ןא ,עירעּפ
 ןענערב יד זיב םי ןעשיטלַאב ןופ ןענערב יד ןופ ןעגיוצעג ךיז טָאה

 קסבעטיוו ,קסניּפ ןוא קצָאלָאּפ ,ענדָארג ןוא ענליו .םי ןעצרַאװש ןופ

 ןעצניוװָארּפ ערעדנַא ךס א ךָאנ ןוא ,לעװָאק ןוא קצול ,קסנימ ןוא

 וצ טרעהענ ןעטייצ ענילָאמַא יד ןיא ןעבָאה ןעליױּפ ןוא דנַאלסור ןופ

 .הכולמ רעשיווטיל רעד
 -רעביא ןייז רעזעל עשיווטיל ערעזנוא ןופ עכנאמ ןעלעוו רשפא

 ןעלעװ .עטיל וצ טרעהעג לָאמַא טָאה ןילָאװ זַא ,ןערעה וצ טשַאר

 ןעװעג זיא'ס זַא ,ןערעה וצ ןייז טשַאררעביא רהעמ ךָאנ רעבָא ייז

 טנינייארַאפ ןעוװענ ןענייז ןעיצילַאנ ןוא עטיל ןעוו ,טייצ א לָאמַא
 .טפַאשרעה ןייא רעטנוא ,דנַאל ןייא ןיא

 ,פכש ן'פיוא טינ רָאנ ךָאד ךיז טנעל סע .ץיוו ַא יו טננילק סע
 ַא ,תמא ןַא סע ןיא ךָאד רעבָא ,ןעביולג טינרָאנ ךיז טזָאל סע ןוא

 רעצרוק ַא רַאפ לָאמַא ןענייז ןעיצילַאנ ןוא עטיל .טקַאפ רעשירָאטסיה

 טביילב סָאד ןעו .רעשרעה ןייא ןופ טרינער ,דנַאל ןייא ןעוועג טייצ

 טנייה ןעוועג רענַאיצילַאג ןוא סעקַאװטיל ןעטלָאװ ,לָאמעלַא ףיוא ױזַא
 ...קלָאפ ןייא

 ןיא סָאד .קירֹוצ גנַאל רהעז ,ננַאל ןיוש ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 הכולמ עשיסור יד .רהָאי טרעדנוה ןעביז-סקעז ַא ןופ ןיוש השעמ ַא

 ,ךעל'הכולמ עניילק ןיא טרעטילּפשוצ ןעוועג טלַאמעד זיא וועיק ןופ

 רעטנוא ןעפרָאװענרעטנוא ןעוועג ןענייז ךעל'הכולמ עניזָאד יד ןוא

 ןעװעג ןאד ןיא ןעלױּפ ךיוא .ןערַאטַאט יד ןופ טפאשרעה רעד
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 ןיא ראפרעד .ןעצניוװָארּפ ענידנעטשטסבלעז ערערהעמ ןיא טלייטוצ

 דנַאלסוד ברעמ ןעמהענרַאפ וצ רעניװטיל יד רַאפ ןעוועג ךילנעפ סע
 | .הכולמ עשיסורשיווטיל עסיורג א ןעדנירג וצ ןוא

 שרעדנַא ץנאג ןעוועג רעבָא ןענייז רעניווטיל עגידסלָאמאד יד

 ךָאנ םיחלג עשיליוטאק ןייק ןעבָאה טסלָאמאד .עגיטנייה יד ןופ

 ךָאנ ןעבָאה רעניװטיל יד .טנייה יוװ ,עטיל ןיא העד יד טָאהעג טינ

 רעגילייה רעד ןופ טינ ןוא ן'סוזעי ןופ טינ טסואוועג טינ טלָאמעד
 וצ טנידעג ןעבָאה ןוא רענידנעצעג ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ..ַאירַאמ

 -יישרַאפ ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ןעבָאה עכלעוו ,רעטעג ענעדיישרַאפ

 .רוטַאנ רעד ןופ ןעטפערק ענעד

 רעד ,סַאנוקרעּפ ןעועג ןיא רעטעג עטסערג ערעייז ןופ רענייא

 ןוא ןָאט הליפת ייז ןענעלפ םהיא וצ .רענוד ןוא רעדלעוו ןופ טָאג

 ןיא ןעּפַאכ ןענעלפ ייז סָאװ ,דנייפ ענעגנַאפעג .תונברק ןעגנערב

 -רענידעבעל ןענערברַאפ דרעפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ייז ןעגעלפ ,גירק

 רהֲאְי םעד זיב .סאנוקרעּפ טָאנ-רעטעװ ןעגיטכעמ םעד דובכל טייה

 .טָאג םעד טָא רַאפ לעּפמעט ַא ענליוו ןיא ןענַאטשעג ךָאנ זיא 7

 .רעניוטיל יד ייב דיחיןב ןייק ןעוװעג טינ ןיא סַאנוקרעּפ רעבָא

 ַא ;ַאמיאל ,לאזקיש ןופ ןיטעג ַא טַאהעג ךָאנ ייז ןעבָאה םהיא ץוחַא

 רעראבטכורפ רעד ןופ טָאנ א ;עניטליג ,המקנ ןוא טיוט ןופ ןיטעג

 ,סניטעג ןוא רעטענ ערעדנַא עליפ ךָאנ ןוא ,סיטיַאקסוּפ ,דרע

 רהעמ טסלָאמאד טָאהעג סלַאפנעדעי רעניווטיל יד ןעבָאה רעטעג

 ןייק טּפיוהרעביא רָאג ןעבָאה ייז ןעו ,טייצ ַא ןעועג .טדעטש יו

 ןעשטייד ןוא ןעשיסור םעד רעטנוא טשרע .טַאהעג טינ טדעטש

 ןעשיווטיל םעד ףיוא טדעטש עטשרע יד ןעמוקעגפיוא ןענייז סולפנייא
 -רַאג ,(ענווָאק) סאניק ןעוװעג ןענייז ייז ןופ עטסטלע יד .ןעדָאב
 .(ענליוו) סוינליוו ןוא (ענדָארג) סָאניד

 -סגנַאגכרוד א ןעוועג ענליוו זיא טנעזיוט רהָאי םעד םורא ןיוש

 ןעשיטלַאב םעד ןֹוא ןעצרַאװש םעד ןעשיווצ לעדנַאה םעד רַאפ ץַאלּפ

 -נוה רָאּפ ַא טימ טשרע ןערָאװעג ענליוו זיא טדָאטש א רעבָא .םי

 ןיוש ענליו זיא טרעדנוהרהַאי ןעטפלעווצ ןיא .רעטעּפש רהֶאי טרעד
 ענליוו ןופ רעניואוונייא עטשרע יד .טדָאטש עטגיטסעפאב ַא ןעוועג
 .ןעדיא ןוא ןעסור ,רעגעװרָאנ ,ןעשטייד ןעוועג רעניווטיל ןעבעל ןענייז
 .רעטעּפש ליפ ןיהַא ןעמוקעג ןענייז ןעקַאילָאּפ

 ןיז ראפ ענליו טכאמ ןימידעג טשריפסיורג רעשיווטיל רעד
 | ,טָאטשטּפיוה

 ןיא טשרע ןערָאװעג ענליו זיא עטיל ןופ טדָאטשיטּפיוה יד
 טלָאמעד טָאה עטיל ןיא .טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצרעפ ןופ ביֹוהנֶא
 -סיורג רעד ןופ רעדנירג רעד ,ןימידעג טשריפסיורג רעד טשרעהעג
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 ןעװעג ןַאד זיב זיא עטיל ןופ טדָאטש-טּפיוה יד .הכולמ רעשיווטיל
 ענליו טכַאמענ ןוא קָארט ןעזָאלרַאפ טָאה רעבָא ןימידענ .קָארט
 .טדָאטש-טּפיוה ןייז רַאֿפ

 רעדנירג םעד סלַא ןע'נימידעג רָאפ טלעטש עדנענעל עשיווטיל ַא
 ,עדנעגעל רעניזָאד רעד ןיא טלהעצרעד טרעוו ,לָאמנייא .ענליוו ןופ
 -ענסיורא ןיא ןוא קָארט ןיא גנוטסעפ ןייז ןעזָאלרַאפ ןימידעג טָאה

 רע .,איליו רעד ייב ןעניל סָאװ גרעב יד ףיוא געיעג ףיוא ןעגנַאנ

 סקָא ןעדליו א טגעלענקעװַא ןוא ןעניוב ןייז טימ ןעסָאשעסיױוא טָאה

 ַא ןענַאטשעג ןיא גראב םענעי ףיֹוא .גרעב יד ןֹופ םענייא ףיוא

 ןעבילבעג טרָאד ןימידענ ןיא .סָאנוקרעּפ טָאג םעד רַאפ לעּפמעט

 ןַא טימ ףלָאװ רעסיורג ַא זַא ,ט'מולח'עג םהיא ךיז טָאה .ןעפָאלש

 ןוא גרַאב ץיּפש ן'םיוא טהעטש ּפָאק ן'םיוא רעצנַאּפ םענרעזייא

 .ףלעוו טרעדנוה ןופ יוװ יירשענ ןעכילקערש ַא טימ טמורב ןוא טעיאוו

 .טּפַאכעגפיױוא ךיז ןוא ןעקַארשרעד ךיז טָאה ןימידענ

 סָאנוקרעּפ טָאנ םעד ןופ רעטסירּפ םעד וצ ןעגנַאגעג ןימידעג זיא

 -ענ םהיא רעטסירּפ רעד טָאה .םולח םעד ןייז רתוּפ ןעטעב םהיא

 ַא ןיא סָאד ,ןהעזעג טסָאה וד סָאו ,ףלָאװ רעסיורג רעד, : טנָאז

 ףיוא ןהעטש ןעלעוו סָאו ,טדָאטש עסיורג א ןוא גנוטסעפ עקרַאטש

 -ענ קרַאטש ױזַא טָאה ףלָאװ רעד סָאװ ןוא .ץַאלּפ ןעניזָאד םעד

 טדָאטש רעד טימ ןוא גנוטסעפ רעד טימ ןַא ,טזייו סָאד ,טעיאוו

 | ."טלעוו ַא ןעננילק טעוו

 ןייז ןופ רעדיישאב םעד טגלָאפעג ןימידענ טשריפ רעד טָאה

 סָאװ ,טדָאטש יד ןוא גנוטסעפ יד ןעיוב ןעביוהעגנָא טָאה ןוא םולח

 | .ענליוו ןעמָאנ םעד ןענָארטענ טָאה

 ענליו ןיא תמאב .עדנענעל א יו רהעמ טינ זיא סָאד רעבָא

 .טייצ ס'נימידעג רַאֿפ גנַאל ןיוש גנוטסעפ א ןוא טדָאטש א ןעוועג

 .טדָאטש-טּפיוה ןייז רַאֿפ ענליו טכַאמעג רָאנ טָאה ןימידעג

 וצ טייױו ןוא טנעהַאנ ןופ רעקלעפ עלַא ןעפורעג טָאה ןימידעג

 טיירפאב טָאה רע .טדָאטש-טּפיוה רעיינ ןייז ןיא ןעצעזאב ךיז ןעמוק

 ןעבעגעג ייז ןוא ןעננולהָאצּפָא עלַא ןופ רעקרעװטנַאה ןוא םירחוס

 ךס א עקַאט ןעבָאה .יײרעקרעװטנַאה ןוא ?עדנַאה ןיא ןעטייהיירפ עלַא

 טָאה ענליוו ןוא ,טדָאטש רעד ןיא טצעזאב ךיז ןעשטייד ןוא ןעסור

 .רעטנעצ רעסיורג א ןערעוו ןוא ןעסקַאו ןעביוהעגנָא

 ןַא ןוא רעשרעה רעסיורג ַא ןעוועג ןיימענלַא ןיא ןיא ןימידעג
 רעדנעל ךס א ןעמונעגנייא טָאה רע .טייקכילנעזרעּפ עטנַאסערעטניא

 ןופ טפלעה רעניד'ברעמ רעצנַאג רעד רעביא טשרעהעג טָאה ןוא

 -יסור ַא ןוא רעשיווטיל א ןופ ןענאטשאב זיא הכולמ ןייז .דנַאלסור
 ןופ טשריפ רעד, ןעפורעג רַאפרעד ךיז טָאה רע ןוא ,טפלעה רעש

 טלָאמעד ןעבָאה ןעטַאדלַָאס עשיסור ."ןעסור יד ןוא רעניווטיל יד
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 ןעבָאה ןעלַארענעג עשיסור ןוא ,ןעיימרַא עשיווטיל יד ןיא טפמעקענ

 עקַאט טָאה ןָא טסלָאמאד ןופ .ןעטַאדלָאס עשיווטיל טרידנַאמָאק

 .עטיל ןופ ךַארּפש-סגנורינער יד ןערעוו ןעביוהעגנָא שיװַאלס-טלַא
 עשיווטיל יד ןופ רעגנעהנָא רעייררט א ןעבילבעגנ זיא ןימידעג

 ןעבָאה ןערענָאיסימ עכילטסירס יד ןוא טסּפַאּפ רעד ןוא ,רעטעג
 ַא ןערעװו לָאז רע זַא ,םהיא ףיוא ןעקריו טנַאקעג טינ ןפוא םושכב

 ,"טינ רערעדנַא ןייק ,ןעפיוט ךימ טעוװ לעווייט רעד ןעדייס 3 ,טסירק

 .טנָאזעג לָאמא רע טָאה

 וצ ןערענַָאיסימ עכילטסירק יד טרעטשענ טינ רעבָא טָאה רע

 ןעבָאה ייז טייוו יו ,דנַאל ןייז ןיא םוטנעטסירק סָאד ןעטיירּפשרַאפ

 יד טבילרע ךיוא טָאה רע .ןעלטיס עכילדירפ טימ טצונַאב ךיז

 רענַאקינימָאד יד ןוא רענַאקסיצנַארפ יד ןופ סנעדרָא עשיליוטַאק

 טָאה רע .רעטסיולק ןייא ןוא ךריק ןייא וצ ענליוו ןיא ןעיובוצסיוא

 ךריק רעשיליוטַאק-שיכירג רעד ןופ ננוטיײרּפשסיוא יד טעדלודעגנ ךיוא

 ןערַאטַאט עשירענידנעצעג יד טייהיירפ יד ןעבענעג טָאה ןא עטיל ןיא
 סעינילער עלַא וצ ץנארעלַאט ַאזַא .עינילער רעייז ןעריציטקארּפ ןוצ

 .ןיא טעמב ןעניפעג וצ ןעוועג טינ טייצ רענעי ןיא זיא ,ענליוו ןיא יו

 .עּפָאריײא ץנַאנ

 סאטיוטיװ קינעמילּפ ןייז ןוא ןעליוּפ ןופ גינעק טרעװ אלעגאי
 .ענליוו ןופ טשריפ טרעוו

 םוצ עטיל ןערהעקאב וצ טכוזעג טלָאמעד ןעבָאה עטכעמ ייווצ

 סָאד .רהיא רעביא טפאשרעה יד אליממ ןעגירק וצ ןוא םוטנעטסירק
 ןיא טשרעהעג טָאה רעכלעוו ,ןעדרָארעטיר רעשטייד רעד ןעוועג ןענייז
 רעטיר יד .ןעלױּפ ןוא ,ןעצניווָארּפ עשיטלאב יד ןיא ןוא ןעסיירּפ
 -ענ טימ עטיל ןעמענוצנייא טכוזענ ןעבָאה ןעדרָא ןעשטייד םעד ןופ

 ןעקַאילַאּפ יד .לאפכרוד ַא ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,דרעוװש ן'טימ ,דלאוו
 עכילדניירפ ןוא עכילדירפ ץנאגנ טימ .רענילק ליפ ןעווענ ןענייז רעבָא

 םעד ןופ לייט א ראפ עטיל עסיורנ יד טכַאמעג ייז ןעבָאה ןעלטימ

 יירד רהעפענמוא ןעוועג טלָאמעד זיא עטיל םירָאװ .ןעלױּפ םעניילק

 .ןעליוּפ יוו סיורג יוזא לָאמ
 ךרוד רָאנ ,גירק ךרוד טינ עטיל ןעמוקאב ןעבָאה ןעקַאילַאּפ יד

 ןעלױּפ .רעטכעלשעג עדייב יד ןופ עביל רעכַאפנייא ךרוד ,עביל

 .ךיז וצ ןעדנובעגוצ יז טימרעד ןוא עטיל טימ ןָאטעג ךודיש א טָאה
 ,ָאלענַאי טימ טאהעג הנותח טָאה ניוודעה ןיגינעק עשיליוּפ עננוי יד

 -עג ןיא עטיל ןופ טשריפסיורג רעד ןוא ,ןימידעג ןופ לעקינייא ןא
 ןעמוקאב ןוא טפיוטעג ךיז טָאה ָאלעגאי .ןעלױּפ ןופ גינעק ןעראוו

 -ַאב ,עטיל ןיא ןעמוקעג רע זיא דלאב ןוא ,ווַאלסידַאלוװ ןעמָאנ םעד

 וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ,ןעכַאנָאמ ןוא םיחלנ ,ןעפָאשיב ןופ טיילנ

 צ



 15 שנליוװ | ןופ - עטבישטג = יד

 -טיל רעטנעזיוט .ןעטסירק ראפ רעניווטיל יד ןעכאמ וצ טייברא רעד
 ןיא ןוא ןאמעינ םעד ןיא ןייז לבוט טזָאלעג ךיז טלָאמעד ןעבָאה רעניוו
 טרעטשוצ (128/ רֶהֶאי ןיא) טָאה ָאלענאי .ןעכייט עשיווטיל ערעדנא
 ןָא טלָאמעד ןופ .ענליו ןיא סָאנוקרעּפ טָאג םעד ןופ לעּפמעט םעד
 ןוא ןעכריק ךס ַא טימ ,טָאטש עכילטסירק ַא ןעראוועג ענליוו ןיא
 פארדעטַאק רעד ןעראוועג טיובעגסיוא סע ןיא טלָאמעד .םרעטסיולק
 .ןעכריק עטלַא ערעדנַא ךָאנ ןוא וַאלסינַאטס ןעגילייה ןופ

  -סָאניד יד ןעשיווצ גנודניברַאפ רעד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא
 -עג טייצ רעסיוועג א ראפ עטיל ךָאנ ןיא ,ןעליוּפ ןוא עטיל ןופ סעיט
 -ךָאד ןיא ןעדיא יד ןוא ,הכולמ עניגנעהּפָאמוא ,ערעדנוזַאב א ןעבילב
 יד םירָאװ .רעדנעל עשיאייּפָאריײא ערעדנַא ןיא יו רעסעב ןעוועג ןעט
 סאוו עּפָארייא ןיא קלאפ עטצעל סָאד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעניווטיל
 ןעמונעגכרוד ךינ יוזא טינ ןענייז ,םוטנעטסירק סָאד ןעמונעגנָא טָאה
 -לעטימ ןופ טסייג ןעכילטסירק םעד טימ ןעראוועג טּפאזעגכרוד ןוא
 יד ,ןעדיא וצ סאה ןופ ןוא ץנארעלָאטמוא ןופ טסיינ םעד ,רעטלַא
 ליפ ַא ןיא טייצ רענעי ןיא טבעלעג ראפרעד ןעבָאה עטיל ןיא ןעדיא
 .ןעלױּפ ןיא רעדירב ערעייז רעדייא דנַאטשוצ ןערעסעב

 עטיל ןיא סעדניימעג עשידיא יד ןעטכער ןעבעג וצ רעטשרע רעד
 .םיורג רעשיוטיל רעד ןעוועג ןיא ןעטכער ערעייז ןעצישַאב וצ ןוא
 .14280 זיב 1288 ןופ טרינער טָאה רעכלעוו ,סַאטיוטיװ טשריפ

 -קעווא רע טָאה ,ןעליוּפ ןופ גינעק רעד ןעראוועג זיא אלענאי זַא
 קינעמילּפ ס'ָאלעגאי רעבא ,אליאנריקס רעדורב ןייז וצ עטיל ןעבענעג
 ערעטיב ךָאנ ןוא ,גירק טרעלקרע ייז טָאה (דלָאטיױװ) סאטיוטיוו
 -אי טָאה ,ענליוו ןופ ןערעיוט יד ייב ןעטכַאלש עגיטולב ןוא תומחלמ
 -טיל ַא רַאפ טקישענקעװַא רע טָאה ן'אליאנריקס .ןעבענעגכַאנ ָאלעג
 ןעפראוורעטנוא ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,וועיק ןיא רָאטַאנרעבוג ןעשיוו
 .סיורג םעד סלא טנעקרענא רע טָאה ן'סאטיוטיוו ןוא ,עטיל רעטנוא
 | .עטיל ןופ טשריפ

 עטיל ענילָאמַא יד טָאה ,סאטיוטיװ טשריפסיורג םעד רעטנוא
 -ניירא טָאה עירעּפמיא עשיווטיל יד .הלודנ עטסכעה רהיא טכיירגרעד
 ךיוא ,ענליוו טָאטשטּפױה רהיא טימ עטיל ץוח ַא ,ךיז ןיא ןעמונעג
 ,דָארָאגאווָאנ ,קסנעלָאמס ,קסנימ ןוא קסבעטיוו טימ דנַאלסור-סייוו
 -ָאדַאּפ ךיוא ןוא עניארקוא ןֹופ לייט ןעטסערג םעד ,ווָאגינרעשט
 | .ןיִלָאװ ןוא ןעיל

 טָאה רע ןזא ,גיטכעמ ןוא םיורג יוזא ןעוועג ןיא סַאטיױטיױװ
 -עד טָאה עכלעוו ,הכולמ עשירַאטַאט יד ןעגָאלשוצ וצ טעװענַאלּפעג
 רעביא גינעק רעד ןערעוו וצ ןוא ,ןעלקערב ןיא ןעטלַאהעג ךיז טלָאמ
 -סָאמ טָאטשנא טלָאװ ,טניועג טלָאװ סַאטיוטיװ ןעוו  .דנאלסור ץנאג
 -שיוטיל ַא ןופ טָאטשטּפיוה יד ןעוועג ענליוו ,דַארגָארטעּפ ןוא עווק
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 -ור ענעזעוועג א טנייה זיא עטיל סָאװ טָאטשנָא  .עירעּפמיא רעשיפסור

 עשיוטיל ענעזעוועג ַא ןעועג טנייה דנאלסור טלָאװ ,עינרעבוג עשיס

 .עינרעבונ

 ןיא רעבָא ,ןערַאטַאט יד ןופ ןעראוועג ןענָאלשוצ זיא סַאטױטיװ
 ענעגנאפעג סלַא ןערַאטַאט ךס ַא טכַארבענ רע טָאה תומחלמ יד טָא
 ןעמַאזוצ .סעקשיקול טָאטשרַאפ רעד ןיא טצעזַאב ייז ןוא ענליוו ןייק
 ןייק טכַארבעג סַאטױטױװ טָאה םירק ןופ ןערַאטַאט ענעגנַאפעג טימ
 סָאד .קָארט ןיא טצעזַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעמיאַארַאק ךיוא ענליוו
 ,עטיל ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעמיאַארַאק עטשרע יד ןעוועג ןענייז

 טכוזעג טָאה ןוא ענליוו ראפ טנרָאזעג ליפ רהעז טָאה סַאטיױטיװ
 ןעבענעג טָאה רע .קרעװטנַאה ןוא לעדנַאה רהיא ןיא ןעלקיווטנע וצ

 -טָאטש רענידנעטשטסבלעז ַא ןופ טכער סָאד רעניואוונייא רענליוו יד

 .ןעמָאנ ן'טימ רעטלַאלעטימ ןיא טנעכייצַאב טָאה'מ סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ

 ןוא ןעדיא יד טצישאב ךיוא טָאה רע ."טכער רענרובעדנאמ סָאד ,

 ,סעינעליױוירּפ ןופ רעטרַאשט ַא ןעבעגנ וצ ייז רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 עיידפ ןופ סָאלק ַא ןעוועג עטיל ןופ ןעדיא יד ןענייז ןעטכער יד טָא טיול
 םעד ןופ ץוש ןעטקעריד םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז ןוא רעגריב

 -נעהּפָאמוא ןיא טבעלעג ןעבָאה ייז .עטמַאעב ענייז ןוא טשריפסיורג

 סָאד .םינינע עכילרעניא ערעייז ןיא עימָאנָאטױא טימ סעדניימעג עניג/

 -רעּפ רעייז ןופ טייקטרהירַאבמוא יד ןעדיא יד טריטנַארַאג טָאה ץעזעג

 וצ טכער סָאד ןֹוא עינילער רעייז ןופ טייחיירפ יד ,םוטנעגייא ןוא ןָאז

 -אב עגיבלעזיד ףיוא תוכאלמ עלא ןָאט וצ ןוא ל?לעדנאה ןערהיפ

 .ןעטסירק יד יוװו ןעגנוגניד

 .טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצפופ ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 ןיא רעשרעה רעטסניטכעמ ןוא דעטסערג רעד ןעוועג סאטיוטיוו זיא
 ןעטכיזסיוא ןייק טאהענ טינ עטיל טָאה ךָאד רעבָא .,עּפָאריײא-חרזמ
 יד םירָאװ .חכולמ עגידנעטשטסבלעז עסיורג ַא גנַאל ףיוא ןעביילב ֹוצ
 -ענ טָאה סע ואוו ,עירעּפמיא רעשיווטיל רעד ןופ טפלעה עשיסור

 -רע טזומענ ףוס-לכ-ףוס טָאה ,ךריק עשיליוטַאק-שיכירג יד טשרעה
 טָאה סע ואוו ,טפלעה עטייוצ יד ןוא ,דנַאלסור ןופ ןערעוו טברעוו
 רחעמ ןוא רהעמ ץלַא טָאה ,ןעביולנ רעשיליוטַאק-שימיור רעד טשרעהעג

 -ייז עטיל ןוא ןעליוּפ ןופ רעשרעה יד .ןעלױּפ ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז
 עשיווטיל יד ןוא ,ןָא ן'ָאלעגאי ןופ ,עילימַאפ ןייא ןופ ןעוועג ןענ
 -ַאּפ ןערעוו םייב ןעטלאהעג ךיוא ןעבָאה ,ןעטַארקַאטסירַא יד ,םיצירּפ

 | .ןעקאיל

 -רעד טָאה רע ןוא ,סיוארָאפ ןהעזעג םינּפה סע טָאה סאטיוטיוו
 לָאז עטיל םוא ,עטיל ןופ גינעק ַא רַאפ ןעניורק טלָאװעג ךיז רַאֿפ

 -טסבלעז ַא ןעביילב לָאז ןוא םיכלמ ןופ עיטסַאניד ענענייא ןַא ןעבָאה
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 רעטשרעכביוא רעד ,דנומניז רעזייק רעשטייד רעד .תכולמ ענידנעטש
 וצ ןעכַארפשרַאֿפ טָאה ,עּפָארייא ןיא תוכולפ עכילטסירפ עלא ןופ

 ןעניז 1429 רהאי ןיא ןוא ,ענליוװ ןייק ןיורק עכילגינעק ַא ןעקיש

 ןופ רעשרעה ןוא ןעטשריפ עסיורג עלַא ענליוו ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז

 .גינעק א רַאפ ן'סָאטיוטיװ ןעניורק וצ עּפָארייא

 ערהיא ןיא ןהעז וצ דובכ םעד טַאהענ טסלאמאד טָאה ענליוו

 ןעשיסור םעד :עּפָאריא ןופ ןעטַאננַאמ עטסדנעצנעלג יד ןערעיוט

 ,ןאזאיר ןוא רעווט ןופ ןעטשריפ עשיסור יד ,עווקסָאמ ןופ טשריפסיורג

 -סָאמ ןופ טילָאּפָארטימ םעד ,הכולמ רעשיראטַאט א ןופ רעשרעה םעד

 ןליפַא ןענייז סע .ןעדרָארעטיר ןעשטייד ןופ רעטסיימרעביוא םעד ,עווק

 ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ רעזייק ןעשיכירג םעד ןופ רעטערטרַאפ ןעוועג

 רעבָא .עינָאמערעצ-סגנוניורק רעד ראפ טיירנ ןעוועג זיא ץלא |

 ןופ טָאטשטּפוה יד ןערעוו וצ ןעוועג טרעשַאב טינ ענליוו זיא סע

 .רעזייק ןעשטייד םעד ןופ ןעמוקעננָא םינ ןיא ןיורק יד .גינעק ַא

 ןא ,טכירכַאנ רעד טימ ענליו ןיא ןעמוקענ ןענייז םיחולש זא ןוא
 -סיורא ךיילג טעוו ןיורק יד זא ,טרָאװ ןייז ןעבעגעג טָאה רעזייק רעד
 .טיוט ןעוועג ןיוש סַאטיוטיװ זיא ,ןערעוו טקישעג

 טניפעג רבק ןייז ןוא ,רהָאי גיצכַא וצ ןעברָאטשעג זיא סַאטוטיױװ

 וװאלסינַאטס ןענילייה ןופ ל?ארדעטַאק םעד ןיא טנייה זיב ךָאנ ךיז
 ,ענליוו ןיא

 םױא טרעװ ענליוו ןוא ,ןעלױּפ ןופ לייט ַא טרעװ עטיל
 .טָאטש-טּפיוה

 ,פָארא ףױא ןעגנאגעג עטיל ןיא סַאטױטיװ ןופ טיוט םעד ךָאנ
 .ןעמונענוצ ןעטשריפ רעווקפָאמ יד ןעבָאה ןעצניוװָארּפ עשיסור ערהיא

 טימ ןעדנובראפ ןעראוועג רעננע ןֹוא רעננע ץלא ןיא יז ןוא ,רהיא ןופ

 | .ןעליױּפ

 -יוטיו ךָאנ רהָאי 200 רעביא ןעגנַאנרַאפ ךָאנ ןענייז רעבָא ךָאד

 -טסבלעז רהיא ןערָאלרַאֿפ ןעצנאנניא טָאה עטיל ןיב טיוט סע'סָאט

 -עג עטיל ןיא ןעדיא יד ךיז טָאה טייצ רעד רעטנוא .טייקגידנעטש

 תורצ עכלעזא ןעטילעג טינ ןעבָאה ייז ןוא ,טוג גיסעמסינטלעהראפ טבעל

 עטיל ןיא ןעדיא יד .רעדנעל ערעדנַא ןיא רעדירב ערעייז יוװ דנַאש ןוא

 ,יירעכואוו ןוא לעדנאהניילק ןופ רָאנ טסלאמאד טבעלעג טינ ןעבָאה
 -ךאפ ןעבָאה ,באטשסאמ ןעטיירב א ףיוא רחסמ טרהיפעג ןעבָאה רָאנ

 רעייז ןיא ןעטלאהעג ןעבָאה ןוא םוטנענייא רעייז סלַא דנַאל ךס ַא טנָאמ

 ןופ ןעננולהָאצּפָא ןוא סעסקַאט עלַא טעמכ ןופ עדנערַא יד טנַאה

 ןעטכער עניבלעז יד טלָאמעד טאהעג ןעבָאה ןעדיא יד .,דנאל םעד

 רעוועג ןענָארט וצ טכער א טָאהעג וליפא ןעבָאה ןוא ,ןעטסירק יו

 .ךיז ייב
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 -טסבלעז רהיא ןערָאלרַאֿפ ןעצנַאגניא עטיל טָאה 1809 רהָאי ןיא
 .ןעליוּפ ןופ לייט א טכיזניה רעדעי ןיא ןעראוועג ןיא ןוא טייקנידנעטש

 ַא סלא ,הכולמ א סלא ןעריטסיזקע וצ טרעהענפיוא עטיל טָאה טימרעד
 רהיא ןערָאלראפ ןָא טסלאמאד ןופ טָאה ענליוו ןוא ,ךיז ראפ הנידמ

 רדהעמ רהיא ןיא טָאה םע .טָאטשטּפױה סיוא ןעראווענ זיא יז .הלודנ

 רעשילוּפ א רָאנ ,טשריפסיורג ןייק ןוא גינעק ןייק טניואוועג טינ

 טשרעהעג ןעבָאה רָאטַאנרעבוג רעשיסוד ַא ןוא ,ףָאשיב א ,אדָאװעיאוװ

 ראפ טייצ עטכעלש א ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןָא ןַאד ןופ .,רהיא ןיא

 יד ןעבָאה ןָא טרעדנוהרהַָאי ןעטנהעצעביז ןופ סרעדנוזאב .ענליוו

 .ןעקילנמוא ןוא תורצ עכילקערש טבעלעגכרוד ןעדיא רענליוו

 .ןעלױּפ רעטנוא ענליוו

 ןעטבער יד ןעצינערנַאב ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ
 -ךַאפ ןוא ןעקירד ןצ ייז ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ .ןעדיא רענליוו יד ןופ
 וצ ןוא ןעלאפרעביא וצ ךיוא ןעמוקעג סע ןיא לָאמ ליפ ןוא ,ןעגלָאפ
 עטיל ךיוא ןיא יוזא ,ןעלױּפ יו טקנוּפ םיראוו .,ייז ןעגעג ןעמָארגָאּפ

 ןעטיאוזעי יד ןופ םולפנייא םעד רעטנוא טסלאמאד ןעלאפעגרעטנורַא

 סאהןעדיא ןוא םזיטַאנַאפ ןעזעיגילער ןופ טסענ א ןעראוועג ןיא ןוא
 רעביא ןיא יז יו םעדכַאנ זןיא עטיל ןעוו ,גָאט ןעגיטנייה ךָאנ ןוא

 ,ןעראוועג רעדיוו ,ץניוװָארּפ עשיליױוּפ ַא ןעװעג רהָאי טרעדנוה יירד
 ךָאנ יז טרעוו ,על'הנידמ ענידנעטשטסבלעז א ,המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ

 .םיחלנ עשילױטַאק יד ןופ טשרעהַאב קרַאטש ץלַא

 ענליו ןופ ןומחה רעטעשויוצ רעד טָאה 1688 רהְאי ןיא ןיוש

 ןעסירוצ טָאה ,?הוש רעשידיא רעסיורג רעיינ רעד ןוֿפ ?ת ַא טכאמעג

 ןעמ .ןעכַאז עלופטרעוו עלַא טביורענקעװַא ןוא ,תורות-רפס ןהעצכַא

 יד ןופ ןעטכער יד טצינערגַאב רהעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ךיוא טָאה
 ןעדיא יד ןעסָאלשענסיױא טָאה ןעמ .קרעװטנַאה ןוא לעדנַאה ןיא ןעדיא

 .סרעשיפ יד ןופ ךעצ םעד ןופ ךיוא ןוא רעזעלג יד ןופ ךעצ םעד ןופ
 ןעדימש-רלָאג ןוא רעבליז ןייז וצ ןעדיא יד ןעטָאבראפ טָאה ןעמ

 ,ןעיירעברַאנ ןעטלַאה וצ ןוא האובת טימ ןעלדנַאה וצ ךיוא ןוא
 עשיליוּפ ןוא עשיווטיל רעטנוא ןענַאטשעג זיא ענליוו ןמז-לכ רעבָא

 ,ןעדיילרעד וצ ןעוועג ןעננוצינערנאב עלא יד ץלא ךָאנ ןענייז רעשרעה

 ,1684 ןיא ןעביוהעגנָא טשרע ךיז ןעבָאה תורצ עשידיא ע'תמא יד

 -סָאמ ןופ רַאצ םעד ןופ יימרַא ןא טימ ןעמַאזוצ ,ןעקַאזָאק יד ןעוו
 .ענליוו ןעמונעננייא ןעבָאה ,עווק

 רעשיליוּפ רעד זיא ,ענליוו וצ ןעמוקענוצ ןענייז ןעקאזָאק יד זא

 -וצ ןוא ,טָאטש ןופ ל?ליח ןייז טימ ןעפָאלטנא ?ױויזדַאר אדאוועיאװ

 -יואוונייא ערהיא ןופ לייט רעסיורג א ןעפַאלטנא ןענייז ייז טימ ןעמַאז

 ןענייז ןוא רענענעוו ןוא דרעפ טיירגעגנָא ךיז ןעבָאה ךס א .רענ
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 -ןלק ןוא רעדניק ,רעכייוו טימ טקַאּפעגנָא ןערהופ טימ ןערהָאפעגסיױרַא
 -ניק עניילק יד טימ סופ וצ ןעמָאלענ ןענייז ךס ַא .ןעכַאז טימ סעקימ
 ןעפילטנא וצ ןעזיװַאב טינ ןעבָאה סָאװ יד .ןעקור ן'פיוא רעד
 ןוא ןעקַאזָאק יד ןופ טנעה יד ךרוד ןעמוקענמוא עלַא טעמכ ןענייז
 ןעבָאה ןעקַאזָאק יד ןעלָאז ןענָאזרעּפ דנעזיוט 28 .ןעטיװָאקסָאמ יד
 -נוא ייז ןעבָאה הטיחש רעד ךָאנ .גָאט ןייא ןיא טע'גרה'ענסיוא
 ןוא ,טנערבעג ענליו טָאה געט ןהעצעביז .טָאטש יד ןעדנוצעגרעט
 ןיא עירעּפמיא רעשיווטיל רעד ןופ טָאטשטּפיוה רעגילָאמַא רעד ןופ
 | .שא גראב א ןערָאװעג

 ראפ ןענייז ןעסור יד ןוא ,טליטשעגנייא ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו
 -טבילפ יד ןעבָאה ,ענליוו רעביא רעשרעה יד ןעראוועג טייצ רעצרוק א
 .ףיז ןוא ןעשינעטלעהַאב ערעייז ןופ ןעכירקוצסיורַא ןעביוהעגנָא עגניל
 ןעכָארבעגסױא זיא ָאד .ןעמייה ע'בורח ערעייז ןיא ןערהעקוצקירוצ
 -ויא טע'נרה'עג ךיז טָאה ןעמ ןַא ,רעגנוחה ַא ןוא טסעּפ אזא ענליוו ןיא
 ןעגעווטסעדנופ .טיורב לעקיטש א רעביא ןעסַאג יד ףיוא ערעדנַא יד ענ
 ןעראוועג טקישענ זיא סָאװ ,רעגריב רענליוו יד ןופ עיצַאגעלעד יד טָאה
 םעד רעטָאיּפ ןופ רעטָאפ םעד) שטיװָאליַאכימ ײסקעלַא רַאצ םוצ
 -ךַאפ טינ ,טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעסירגַאב וצ םהיא (ןעסיורג
 ןעדיא עלַא ןעביײרטסױרַא לָאז רע זַא ,רַאצ םעד ןעטעב וצ ןעסענ
 רעזייה ערעייז ןופ ןוא ?עדנַאה םעד ןערעטׂש ייז לייו ,ענליוו ןופ
 ,טָאטש רעצנַאג רעד רעביא הפגמ יד ךיז טיײרּפשרַאפ

 ןופ ןערָאװעג טרעבָארע רעדיוו ענליוו זיא םודַא רהָאי יירד ןיא
 -עג טרעבָארע יז ןיא ,1709 ןיא ,רעטעּפש רהֶאי גיצרעפ ןוא ,ןעלױפ
 -עוש יד .ןעטפלעווצ םעד ?רַאק גינעק ןעשידעווש םעד ןופ ןעראוו
 ,טָאטש רעד ףיוא עיצובירטנַאק ערעווש אזא טניילענפיורא ןעבָאה ןעד
 טָאה 1708 רהאי ןיא .,ןעלהָאצ ֹוצ ןעוועג ךילנעמ טינ רָאנ זיא סָאװ
 -ויז םורַא רהֶאי א ןיא ןוא ,ענליוו ןעמונעגננייא רעסיורג רעד רעטָאיּפ
 -רטנָאק עכיוה א טנײלענפױרַא ןוא ןעדעווש יד ןעמוקעג רעדיוו ןענ
 ,טָאטש רעד ףיוא עיצוב

 ,תופרש עליפ יד ןופ ךָאנ וצרעד ןוא תומחלמ עלא יד טָא ןופ
 ױזַא ןעװעג ןענייז ןעדיא יד ,ןערָאװעג טמירָארַאפ רהעז ענליוו זיא
 -יזראפ ןוא ןעסַאלשראפ ןענַאטשעג ןיא להוש עסיורג יד זא ,םירָא
 טנָאמראפ טינ טָאה הליחק עשידיא יד לייוו ,רהאי ןעגידנור א טלעג
 .רהיא ןופ טמוקעג ןעבָאה סאוו ,תובוח יד ןעלהָאצאב וצ

 ,רעטנעצ רעשידיא םלא ענליוו

 טָאה ,ןעלױּפ ןופ גנולייטוצ רעטירד רעד ייב ,1799 רהֶאי ןיא
 ןיב ןָא טסלאמאד ןופ ןיא ענליו ןוא ,עטיל ןעמונעגוצ דנאלסור
 ,טָאטש עשיסור ַא ןעוועג ,1915 ןיא המחלמ-טלעוו רעד
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 עשידיא יד טָאה טפַאשרעה רעשיסור רעד רעטנוא אקוד רעבָא

 -וצ ךיז ענליו עשידיא יד זיא ,טרעסעבראפ ךיז ענליוו ןיא עגַאל

 -נעדיא ןעשיווטיל ןופ טָאטש-טּפיױה יד ןעראוועג ענליוו זיא ,ןעסקאוו

 רענליו םעד ןופ סולפנייא רעד טָאה םעד ןיא טקריועג ךס ַא .םוט

 .ןואג

 ןעבָאה טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצכא ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 טכוזענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא ייב ןעננונעוואב ייווצ ןעביוהעגנָא ךיז

 ןעשאוואוצּפָארא ןוא ןעבעל עשידיא סָאד ןעשירפוצּפא ןוא ןעיײנַאב וצ

 ,םהיא ףיוא ןעבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לעמיש ןעטלַא םעד םהיא ןופ

 -וצ וצ טכוזעג טָאה יז .עשידיסח יד ןעוועג ןיא גנוגעװַאב ןייא

 ןעסינוצניירא ןוא םינדמל יד ןוא םינבר יד ןופ טכַאמ יד ןעכערב

 ןופ ,עיזעָאּפ ןופ לַאװק םעיינ א ןעבעל ןעזעיגילער ןעשידיא םעד ןיא

 -וארקוא ןיא ןעביוהעגנא ךיז טָאה גנוגעוואב עגיזָאד יד .,גנורעטסייגַאב

 ןוא ,טניואוועג טָאה בוט-םש-לעב ל?ארשי יבר ואוו ,זיבזעמ ןיא ,אנ

 .רעב יבר ,רענלָאפכָאנ ןייז טניואוועג טָאה סע ואוו ,שטירזעמ ןיא

 ךרוד ןילרעב ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנוגעוואב עטייווצ יד
 -עוַאב-הלכשה יד ןעוועג זיא סָאד .םידימלת ענייז ןוא ןהָאזסלעדנעמ

 ןעשידיא םעד ןיא רעטסנעפ יד ןענעפע וצ טכוזענ טָאה עכלעוו ,גנוג

 ,ןעסיורד ןופ ןעטניוו עשירפ םהיא ןיא ןהעגניירַא ןעזָאל ןצ ןוא ןעבעל

 ,טייצ רעד ןופ גנורעלקפיוא רעד ןופ ,גנודליב רענרעדָאמ רעד ןופ

 -שידיא עטלַא יד טלעסיירטוצ ןעבָאה ןעגנונעװַאב עדייב יד טָא

 -רעה רעניטסייג רעד רעטנוא טנעקירטרַאפ ןעראוועג זיא עכלעוו ,טייק

 | | .םינבר יד ןופ טפַאש

 -יא יד ,םינבר יד ןופ טייקשידיא עשיסקָאדָאטרָא עטלא יד רעבָא

 ,ארמג ןענרעל ןוא תווצמ יד ןעטיה ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ טייקשיד

 טָאה ןוא ןעבעל ןעשידיא ןיא עיציזָאּפ רהיא ןעבענעגפיוא טינ טָאה

 רענליוו םעד ןיא רעפמעקרָאפ ןוא רערהיפ ןעטסקרַאטש רהיא ןענופענ

 | ,ןואג

 טינ טָאה ,ןעננונעוואב ןייק ןעפאשעג טינ טָאה ןואנ רענליוו רעד

 עסיורג ןייק ןעבירשעג טינ ןליפא טָאה רע ,ןעסאמ יד טסולפנייאעב

 .ןעכאז עלא יד ךַאפ טָאהעג טינ טייצ ןייק רָאנ טָאה רע .םירפס
 ןענרעל ןוא ןעציז ן'טימ ,ךאז ןייא טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא רע םירָאװ

 . ס'טָאג גנערטש ןעטיהּפָא ןופ ,הרות רעד ןופ טייקשידיא יד ,הרות

 ןעראוועג טעדנירנַאב ןיא סָאו טייקשידיא ענעי .ןעצעזעג ענעבירשעג

 ןענופעג ןעטרעדנוהרהֶאי עטצעל יד ןיא טָאה ,הימחנ ןוא ארזע ךרוד

 ןעדיא ןעכלעוו ,זיר ןעניטסייג םענעי ןיא רעטערטראפ ןעטסערג רהיא

 ."ןואנ רענליוו רעד , ןעמָאנ ן'טימ טניורקעג ןעבָאה

 ןופ טָאטשטּפוה יד ןעראוועג ענליוו זיא ןואנ רענליוו םעד טימ
 .טייקשידיא רעוויטַאװרעסנַאק רעד ןופ ,עיססָאדָאטרַא רעשידיא רעד
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 -יבראפ רעייז ןיא םידננתמ יד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג זיא ענליוו

 ןייז ןוא ןואנ רענליוו םעד ןופ ןוא ,םידיסח יד ןעגענ ףמאק ןעטרעט |

 ענליוו ייב ןערָאװעג טעדנירגעג זיא ,רענישזָאלָאװ םייח יבר ,דימלת

 -נָאק יד ןעריויטלוק וצ ןוא ןעלקיוטנַא וצ הבישי רענישזָאלָאװ יד

 .טייקשידיא עשיסקָאדָאטרָא ,עוויטאוורעס

 רעד ןעוועג טרעדנוהרהַאי ןעטנחהעצניינ ביֹוהְנֶא ןיא ןיא ענליוו

 -נעצ רעד ךיוא ןעראוועג יז ןיא רעטעּפש .םידננתמ יד ןופ רעטנעצ

 םורא .רוטלוק רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ ,"הלכשה רעד ןופ רעט

 עטשרע יד ענליוו ןיא טבעלעג ןעבָאה טרעדנוהרהָאי ןעט19 ןופ ןעטימ |
 ןרהא יכדרמ :יוװ ,רעלעטשטפירש ןוא ןעטעָאּפ ,םיליכשמ עשיאערבעה

 ?אומש ,ףסוי הכימ ןהוז ןייז ןוא ןהָאזנעװועל רעב םהרבא ,גרובצניג

 .ערעדנַא ךס ַא ןוא ןושַארטש והיתתמ ,ןיפ ףסוי

 ,סעדא ןעניטשענרעבירא ענליו טָאה הלכשה ןופ רעטנעצ סלא

 -אב ןעבָאה םיקידצ עשידיסח יד ואוו ,דנַאלסור-םורד טינ םירָאװ

 וצ הלכשה רעד ראפ ץַאלּפ רעד ןעווענ זיא ,ןעסַאמ עשידיא יד טשרעה

 ןעוועג זיא םעד ראפ ץַאלּפ רעד .ןעטיירּפשוצ וצ ךיז ןוא ןעסקאוו

 -ניא טַאהעג טינ ךָאנ טָאה עיזַאטנַאפ עשידיא עזעינילער יד ואוו ,עטיל

 .לבש ןערָאלק ןעשידיא םעד טקיטשרעד ןעצנאג
 -עגנָא ךיז טָאה טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצניינ ףוס םייב זַא ןוא

 רעד ןעוועג ענליוו רעדיוו זיא ,גנונעװַאב-רעטייברא ןַא ןעדיא ייב ןעביוה

 יד ןעראווענ ןעטלאהענּפָא 1807 רהאי ןיא ןיא ןעטרָאד .רעטנעצ

 ."דנוב , ןופ ץנערעפנָאק (עמייהעג) עטשרע



 (*עגליוו טָאטש רעד ןעגעװ עדנעגעל ַא

 .ןירושי םיפעי ןופ שיסור ןופ טצעורעביא

 ,דנַאי ףיוא לָאמ ןייא נידנעייז ָאלענַאי זןַאינק רעשיווטיל רעד

 ןערעדנואוואב טלעטשענּפָא ךיז טָאה ,עטיווס ןייז טימ טלעגנירעגמורא

 .עקייליוו ךייט םעד ןיא עייליוו יד ןיירא טלַאפ סע ואוו דנעגענ םעד

 רעד טנַאזעג טָאה -- ,טדָאטש ַא ןעיובפיוא ָאד ליוו ךיא ---

 טוג ןייז טדָאטש יד טעװ יצ ,ןעסיוו ןעלעוו טלָאוװ ךיא רָאנ -- ,זַאינק

 ? ץַאלּפ ןעזיד ףיוא ניד'לזמ ןוא

 םעד טרעלקרע ןעבָאה ייז ןוא םיחלנ יד טנערפענ ןעמ טָאה
 .רעטעג יד ןופ ןעליוו םעד זַאינק

 יד ביוא ,גידלזס ןוא טמהיראב ןיי טעו טדָאטש יד --

 -נייא-ךייא ןַא ,עלענניא א ףיוא ןערעװו טנעלעג טעוװ טנַאװ-טדָאטש

 -יירפ טעוו רעטומ ןייז ןעמעוו ,םענעבָארנאב גידעבעל ַא ,ןהוז ןעגיצ

 ,קעוצ םעד טָא רַאפ ןייז בירקמ ניליוו

 רעביא ףור ַא סױרַא טזָאל -- ,ָאלענַאי טנָאזעג טָאה --- ,טוג --

 .הנידמ רעצנַאנ רעד

 ןעשינעכוז עטסיזמוא ןיא טייצ עשביה ַא ןעפָאלרַאפ ןיא סע

 טָאה ,הנידמ רעד ןופ גערב ן'פיוא ץעגנרע ,ךילדנע .,רעטומ ַאזַא ןופ
 ןעניטכיו ַאזַא רַאפ ןעסָאלשאב טָאה עכלעוו ,יורפ ַא ןענופעג ךיז

 רהיא ןעקנעש ןוא רעטענ יד ןופ סולשאב םעד ןערהיפוצסיוא קעווצ

 רַאֿפ בוט-םוי ַא ןערָאװעג טמיטשאב זיא סע .ןהוז ןעניצנייא-ןייא

 רעד ןופ ןייטש-לעקניו רעד ןערעוו טנעלעג טעוװו סע ןעוו ,גָאט םעד

 ןופ טייל עטסטמהיראב יד ןעבילקענפיונוצ ךיז ןעבָאה סע ;טדָאטש

 ןעבָאה םיחלנ יד ; ןעשנעמ ןעסַאמ עסיורג טּפיוהרעביא ןוא הנידמ דעד

 ,טנעמָאמ םעד ןיא .ןעמולב טימ טצופאב ,עלעגניא םעד טכארבענ

 ,רעטענ יד וצ ןברק סלא ןעננערבמוא טפרַאדעג םהיא טָאה ןעמ ןעוו

 עדנענלַָאפ יד טימ זַאינק םוצ טעדנעװעג עלעגניא רעד ךיז טָאה

 : רעטרעוו

 .רעטעג יד ןופ ןעליוו רעד ןזיא סָאד זא ,טינ ביולג ךיא ,זאינק ---

 .ןערהָאי ענייז רַאפ גולק ןעוועג זיא עלעגניא רעד

 רעטעג יד ןופ ןעליוו םעד ?טינ טסביולג וד ,טסייה סָאוװ ---

 ,טנערפעג ָאלענַאי טָאה -- ,םיחלג יד טרעלקרע ךָאד ןעבָאה

 *) ךז סגאס8הסי קץססאגה ס0122ע42 החקפחמ, 1895 ז
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 -ענ יד ןופ ןעליו םעד ןענאטשראפ טינ ןעכבָאה םיחלג יד --

 ןעלעטש ,זַאינק ,רימ ביולרע --- ,טגָאזעג עלעגניא סָאד טָאה --- ,רעט

 ,ןערעפטנע ןענעק ייז ףיױא ןעלעוו ייז ביוא ;ןענַארפ יירד םיחלנ יד
 יד ןופ ןעליו רעד ןהעשענ לָאז . . . ןוא ,ןעביולנ ךיא לעװ ןַאד

 ,רעטענ
 טנערפעג טָאה עלעגניא סָאד ןוא ,טמיטשעננייא טָאה זַאינק רעד

 רעד ףיוא ךַאז עטסטכייל יד ןיא סָאװ :ןענארפ יירד עדנעגלַאפ יד

 ןיא סָאװ ןוא ?טלעװ רעד ףיוא ךַאז עטסיז יד ןיא סָאװ ? טלעוו

 ?טלעו רעד ףיוא ךַאז עטסטרַאה יד

 :טרעפטנעעג ךילדנע ןוא ןָאטעג טכארט ַא ןעבָאה םיחלג יד
 ןופ רעסיז ;ךוּפ ןיא טלעװ רעד ףיוא ץלַא ןופ רעטכייל ---

 .ןייטש --- זיא טלעוו רעד ףיוא ץלַא ןופ רעטרַאה ןוא ,גינָאה זיא ץלַא
 טייהנעדירפוצ-טסבלעז ןוא טייקכילרעייפ טימ ןעבָאה םיחלנ יד

 טימ ןענאטשעג ןיא עלענניא סָאד .ענימורא יד ףיוא ןָאטעג קוק ַא

 ןַא טכארטאב ןעבָאה עדנעזעוויב עלַא ,ּפָאק םענעזָאלענרעטנורא ןַא

 ַא .ןערָאװעג טרעפטנערַאפ נירעהעג ןענייז ןענַארפ עשרעדניק יד
 .טשרעהעג טָאה טייקליטש

 טנערפעג זאינקה רעד טָאה -- *ןענַאז טציא וטסעוו סָאוװו ,ונ ---

 .עלעגניא םעד

 ןעבָאה םיחלג יד -- ,עלעגניא סָאד טרעפטנעעג טָאה -- ,ןיינ --
 יד ןופ ןעליו םעד ןוא ,טרעמטנעעג ניטכיר טינ ןענַארפ עניימ ףיוא

 טלעו רעד ףיוא ץלַא ןופ רעטכייל .ןענַאטשרַאפ טינ ךיוא רעטענ
 רעד -- ץלַא ןופ רעסיז ;רעטומ רהיא ןופ טנעה יד ףיוא דניק ַא ןיא

 ,רעטומ ןיימ ןופ ץרַאח סָאד --- ץלַא ןֹופ רעטרַאה ןוא ; ךלימ ס'רעטומ
 ,ןהוז ןעניצנייא-ןייא רהיא בירקמ ןיא עכלעוו

 -ןיא ןופ טפאשנולק יד טרעדנואװאב טָאה םלוע רעצנַאנ רעד
 ןעבָאה םיחלג יד זַא ,טנייצרעביא ךיז טָאה זַאינק רעד ןוא ,עלעג
 ןעבָאה םיחלנ יד .רעטעג יד ןופ ןעליוו םעד ןענַאטשרַאפ ניטכיר טינ
 ןעבָאה ייז סָאד ,טרעלקרע ,עיצַאטוּפער רעייז ןעװועטַאר וצ םוא ,ןַאד
 ַא רָאנ ,ןייז בירקמ ןעמ ףרַאד עלענניא א טינ : תועט ַא טכַאמענ
 .(רעשירַאנ ןייז טעוװ עלעדיימ ַא זַא ,טנעכערעג ןעבָאה ייז) עלעדיימ

 סע יו םעדכָאנ .ףור א ןעזָאלענסיױרא לָאמ ַא ךָאנ ןעמ טָאה

 ןיא סע .עלעדיימ א ןענופעג ןעמ טָאה טייצ עסיוועג ַא קעװַא זיא

 טכארבעג טָאה ןעמ ןוא ,בוט-םוי א ןעראוועג טמיטשַאב רעדיוו
 -אב ןיא סע .ןעמולב טימ טצוּפאב ,ןברק םענעבילקענסיוא םעד

 ַא טימ ןוא ןעמולב טימ טצוּפאב עלעדיימ סָאד --- ןערָאװעג טמיטש
 ןופ גערב םעד ןעבעל ןערעװו טלעטשעגקעװַא לָאז טנַאה ןיא טעקוב

 ַא ןעפראורעטנורא רהיא ףיוא ןעמ לָאז ןעביוא ןופ ןוא ,טנורנּפָא
 -עמשוצ ןעלַאפרעטנורַא םייב טלָאזענ טָאה רעכלעוו ,ןייטש ןעסיורנ



 ענליוו טָאטש רעד ןטנשוו טדנעגעל ַא | 22

 טָאה סע ןוא ,ךיז רעטנוא עלעדיימ סָאד ןעבָארגאב ןוא ןערעט
 טּפעלשענטימ ןייטש רעד טָאה גידנעלַאפרעטנורא :סנ ַא טריסַאּפ
 טָאה רע ןעכלעוו ,ןעמולב טעקוב םעד רָאנ ןיירא בודנ ןיא ךיז טימ

 ,רעכילקילנמוא רעד ןופ טנעה יד ןופ ןעסירענפיורא

 עלַא ןעבָאה ,ןעלַאפעג זיא ןייטש רעד ןעװו טנעמָאמ םעד ןוא
 ןעפָאלרַאפ ןיא סע ,רעדיוש ראפ ןעניוא יד טכַאמענוצ עדנעזעוונָא

 סָאד ואו ץַאלּפ םעד ףיֹוא ןָאטעג קוק ַא ןעבָאה עֶלַא ,טנעמָאמ ַא

 .עטגידעשַאבמוא ןא ןהעזרעד יז ןעבָאה ןוא -- ןענַאטשעג זיא עלעדיימ

 יד ןופ ןעליו ן'תמא םעד ןהעזרעד עֶלַא ןעבָאה סנ םעד טָא ןיא

 טדָאטש יד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא .טהערפרעד ךיז ןעבָאה ןוא רעטעג

 -ענ ןעמָאנ ַא סע טָאה ןעמ ןוא ןעמולב ףיוא ןערָאװעג טיובעגפיוא

 .ענליוו --- ךייט םעד ןֹופ ןעמָאנ םעד ךָאנ ןעבענ
 -רעד רעד טיול ,1870 ,יַאמ טַאנַאמ ןוא ןעראוועג ןעבירשראפ)

 ,ןָאגרַאמס לעטעטש רעד ןיא ץירּפ ןעטלַא ןַא ןופ גנולהעצ

 .(ָאלוָאמַאס .נ ךרוד ןעבעגעגרעבוא ןוא ,עינרעבוג רענליוו
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 .ןָארטיצ .ל .ש

 .ענליוו ןיא עדניימעג רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד

 ,טפַאשרעה רעשיליוּפ רעד רעטנוא (א

 עשיריא עטסטלע יד ןופ ענייא ןיא ענליוו

 יז זַא ,רהָאי 400 ןופ רעכעה ןיוש ןוא תולהק

 -עג רעד ןיא עלָאר עדנעטיידַאב ַא רהעז טליּפש

 םלֵא ןעדיא עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןופ עטכיש

 "לער ןוא רעלערוטלוק רעניטכיוו ןוא רעסיורג

 .רעטנעצ רעזעיג

 ,ןעלעוק עכילטכישעג ענעדישראפ טיול

 ןעדיא ןיוש ןענייז ,עשידיא טינ ןוא עשידיא

 עגידנעטש סלא טינ רעבָא ,דעהירפ ךס ַא ךָאנ ענליוו ןיא ןעוועג

 רעטרע ערעדנַא ןֹופ םירחוס ענערהָאפעגנָא סלַא רָאנ ,רעניואוונייא

 עגיזָאד יד ןופ לָאצ יד .ן'דירי עסיורג יד ןופ טייצ רעד ףיוא

 -לעװ ,טנעזיוט רַאּפ א זיב ןעכיירנרעד זייוונעטייצ טנעלפ םיחרוא

 ,םיצובק עזעיגילער עניילק ןיא ןעלײטרעדנַאנרַאֿפ ךיז ןעגעלפ עכ

 םיורא ךיז טזייוו סע יו .שדוק-ילכ ערעדנוזַאב ענייז טימ רעכילטיא

 -יא רענליו רעטשרע רעד זיא ,סקנּפ אשידק-חרבה ןעטלַא ןא ןופ

 גרַאב-סָאלש ןעגעקטנַא עיליו טייז רענעי ףיוא ןימלע-תיב רעשיד

 ןעמ ףרַאד םעד טי? .(ז"מר) 1487 רהֶאי ןיא ןעראוועג טעדנירגעג

 ןעדיא ךיז ןעבָאה ןָא טייצ רענעי ןופ זא ,סיוועג ראפ ןעמעננָא

 .ענליוו ןיא ןעצעזַאב ֹוצ זייווכעלסיב ןעביוהעגנָא

 ךיז ןעצעזַאב וצ ןעמּוקעננָא ןעדיא רעבָא זיא טכייל ױזַא טינ

 סענַאצשעמ רענליוו עכילטסירק יד ןעבָאה לָאמנייא טינ ענליוו ןיא

 םינ ירמנל ןעדיא לָא/'מ זא ,ןענינעק עשיליוּפ יד ייב ט'לעוּפ'עג

 ףיוא ןעצינערנאב לָאז ןעמ זַא רעדָא ,ענליוו ןיא ןעניואוו ןעזָאלניירַא

 עטלהעצענ ןעגעלפ ןעוו טינ ןעוו / .טכערניואוו רעייז ךילגעמ טייוו יו

 .ענליוו ןיא ךיז ןעצעזַאב וצ עינעלױוירּפ יד ןעמוקַאב ןייז הכוז ןעדיא

 -ניירא ןעלטימ ענעדישראפ ךרוד ךיז ןעבָאה ןעכלעוו ,ןעדיא לעסיב יד

 "עג ןערהיפ וצ טַאהעג טינ טכער ןייק ןעבָאה ,ענליוו ןייק ןעגָארקעג

 טרָאטעג טינ ךיוא ןעבָאה ןוא ,ןעמָאנ רעייז ףיוא ןעפָא ןעטפעש

 ןעבָאה (ג"לש) 1878 ןיא טשרע ןענוואד םוצ ןעלוש ןייק ןעיוב
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 ןָארטיצ .ל .ש 24

 עסיורג יד ןעיוב ןעביוהוצנא שינביולרע יד ןעמוקאב ןעדיא רענליוו

 ןיא ננורעקלעפאב עשידיא יד ןיא טרעדנוהרהַאי ןעט16 ףוס .לוש

 ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ סָאד ,ןעסקאווענוצ ליפ יוזא ףיוא ענליוו

 יד ןופ ענייא ןעמָאנ רעייז ףיוא לעיצעּפס ןעפורוצנָא ןעביוהעגנָא

 זיא (1892 ,יאמ) םורא רהֶאי 20 ןיא ."עשידיא, יד : ןעסַאניטָאטש

 / "רַאװק ןעשידיא םעד ףיוא ןעלַאפעגנָא גָאט-אנח א ןיא ןומח רעד

 .ןעמָארק עשידיא יד טימ לוש עסיורג יד טכַאמענ-בורח טָאה ןוא ֿלַאט

 .טשרע ןעביוהעגנָא ןעדיא ןעבָאה ענליוו ןיא ךיז ןעצעזַאב יירפ

 "ירד םעד דנומסיניז ןופ גנוריגער רעד רעטנוא ןָא 1598 רֶהֶאי ןופ

 רעגיזָאד דעד סעיגעליווירּפ עסיוועג ןעבענעג ייז טָאה רעכלעוו ,ןעט

 תוריד ןעגניד רָאנ טינ לָאמ ןעטשרע םוצ ןעדיא טביולרע טָאה גינעק

 ערעייז ייז ייב ןעפיוקוצּפָא וליפא רָאנ ,סעשטיטכַאילש עשיליוּפ ייב

 יסיוא ןוא טלעדנאהעג יירפ ןעדיא ןעבָאה ןעטייצ ענייז ןיא .רעזייח

 .שינעפרעדַאב רעייז טיול םישרדמ-יתב ןוא ןעלוש ךיז ראפ טיובעג

 רעטסומ םעד טול ?וש עסיודנ יד טיובענרעביא ךיז טָאה טלָאמעד

 ןעהעז רימ יוװ ,עּפָארייאברעמ ןיא ןעלוש עכילרעטלַאלעטימ יד ןופ

 רהעז ןענייז רערהיפ-טָאטש עשילױּפ יד .נָאט ןעניטנייה רהיא

 ,סעינעליווירּפ עשידיא עניזָאד יד ןופ ןעוועג ןעדירפוצ טינ קרַאטש

 -געמ עלא טימ טכוזעג ,תועשר ינימ לכ ןעדיא ןָאטעגנָא ןעבָאה ןוא

 תוסנרּפ ענעדישדאפ וצ ןענעוו יד ייז רַאפ ןעמאצראפ וצ ןעטייקכיל

 -ניוצ טפָא טגעלפ סָאד .ללכב ןעבעל סָאד ייז ןעכַאמ וצ רעווש ןוא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,גינעק ן'ראפ ךיז ןעגָאלקאב וצ ןעדיא יד ןענ

 .ןעמונעגנָא ייז רַאפ דימת טעמכ

 ןעטרעפ םעד וװַאלסידַאלװ נינעק םעד ןופ טייצ-הכולמ רעד ןיא
 ןַא םהיא ןופ ןעמוקַאב ןעבָאה ןוא ןעוועג ?דתשמ ןעדיא ךיז ןעבָאה

 טי .סעינעליווירּפ ןוא טכער ערעייז ןענעוו טערקעד ןעכילרהיפסיוא

 ןעט19 םעד ןעדאוועג טגיטעטשַאב זיא רעכלעוו ,טערקעד ןעגיזָאד םעד

 וצ שינבילרע יד ןעמוקאב ןעדיא רענליוו ןעבָאה ,16289 ,ראורבעפ

 סעקטַאי ענעגייא ןעבָאה וצ ,ס'ןימלע-תיב ןענעפע וצ ,ןעלוש ןעיוב

 -ייא ןא ןוא ,ןעליוו ייז ןעוו ןעצייה ןעגעמ ייז ןעכלעוו ,ץחרמ ַא ןוא

 -אועג טביולרע ןעדיא ןיא ךעטיוו .םינבר ןוֿפ ןיד-תיב םענענ

 ,סענַאװיד עשיקרעט ,סנעדייז ,ּפַארד ןופ ןעמָארק ןענעפע וצ ןער

 ;ענלונַא ןוא םידחאל ןעפיוקדאפ וצ תורוחסייײלַאקַאב ענעדישרַאפ ןופ

 -פעשאב ;גנוריצ ןוא רעבליז ,דלָאנ ןעפיוק וצ ןוא ןעפיוקראפ וצ

 סע עכלעוו רַאפ ,יד טימ סרעדנוזאב ןוא תוכאלמ טימ ךיז ןעגיט

 וצ ןוא ןעטלאה וצ ,ןעכאמ וצ ;ןעכעצ ןייק ענליוו ןיא ָאטינ זיא

 ךיוא ;הטיחש ףיוא תומהב ןעפיוק וצ ; תואקשמ יילרעלא ןעפיוקרַאפ

 יָאטש רעד טימ ךיז ןעצונַאב וצ טכער סָאד ןעמוקאב ןעדיא ןעכָאה



 5 טנליוװ ןיא שדניימטג רעשידיא לער ןופ עטכישטג יד

 "עג ןעבלעז םעד -אפ סמענורב עשיטָאטש יד טימ ןוא גָאװ רעשיט
 | .ערעדנַא סָאװ ,טלָאצ

 -רעביא טערקעד רעגיזָאד רעד רעבָא טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ
 רַאפ .טכערניואוו ןעשידיא םוצ עגונב ןעגנוצנערנַאב עכילטע ןעזָאלעג
 -ָאה ייז ואוו ,ןעכאנ עכילטע רָאנ ןעראוועג טלייטעגסיוא ןענייז ןעדיא
 עשטייט ןופ סָאנ עשידיא ןעטייז עדייב ןיא ;ןעניואוו טגָאמעג ןעב
 רעטניה ךיז ןעניפעג עכלעוו ,רעזייה יד ךיוא ןוא ,סַאנ-רעזעלג גָאר זיב
 ןייא .ה .ד) ןעמארק-שיילּפ עכילטסירק יד ןעגעקטנַא סַאג רעשידיא רעד
 רעװעיַאלַאקינ ןופ ןעטייז עדייב ןיא ןוא (סָאג רעװָאקטַאי ןופ טייז
 ףיוא ,רעטסױלקיַאלַאקינ םוצ זיב (קילואווַאז סעביוט עקטינ) סַאג
 "יט עסיוועג ןיא רָאנ ןעניואו טנַאמעג ןעדיא ןעבָאה סאג עשטייט
 ןעקַאה וצ טכער סָאד טאהעג טינ ןעבָאה ןוא ,ןעפיוה יד ןופ ןעל
 ם'נופ טערקעד ן'טיול ךיז טָאה ןפוא םעד ףיוא .סָאנ םוצ רעטסנעפ

 -יא ַא ענליװ ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ טעדליבעג ווַאלסידַאלװ גינעק
 -רעבירא טייקכילנעמ יד ןעבָאה ןעלָאז ןעדיא ידכ .?ָאטעג , עשיד
 ןיא רעזייה ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסירק ןוא ,ָאטעג ןיא ךיז ןעביילקוצ

 ףיוא ןעמ טָאה ,ןעדיא וצ ןעזָאלּפָא ןענָאק ייז ןעלָאז ,ןעסַאג ענעי
 םעד ץוח .(1648 ןזיב) רהָאי 18 ןופ ןימרעט ַא טמיטשַאב םעד

 וצ טערקעד ןעטנַאמרעד םעד טיול ןעראוועג ןעטָאבראפ ןעדיא זיא

 -ילעב ןעדיא ,ךָאב יד ייז רַאפ ןעצייה ןוא ןעטסירק רַאפ ןעהיינ

 ןוא ןענַאלאנ עשיטָאטש ןעלחָאצ טפרַאדענ ןעבָאה רעזייה ןופ םיתב
 ייטכַאילש ןוא סענַאשטשעמ רענליו יד .רעדנוזַאב רעײטשיּפָאק

 עלעסיב סָאד ןעגענ ךיוא ןעריטסעטָארּפ טפָא ץנַאנ ןעגעלפ סעשט
 טפמעקעג ייז ןעבָאה סרעדנוזאב .טָאהענ ןעבָאה ןעדיא סאוו ,טכער

 -ענ א ןהעזעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןיא ,רחסמ ןעשידיא םעד ןעגעג

 יד ,ייז ?יוו .לעדנאה ר ע י י {  ראפ עיצנערוקנָאק עכילרהעפ |

 ,ןעסערעטניאטָאטש יד טימ טרהיפעננָא ןעבָאה ,סעשטישטכַאילש

 וצ טכַאמ רעד ייב ן'לעוּפ ןצ ןעבענעננייא טפָא ץנַאג ייז ךיז טָאה

 .רחסמ ןופ ןעטיבעג ענעדישראפ ףיוא טכער עשידיא יד ןעצינערגַאב
 -נעטייצ ;ןעקירד ןעזָאלעג ןעדיא ךיז ןעבָאה רעבָא לָאמ עלא טינ

 ןוא ,םיטּפשמ עצנאג ןערהיפראפ טַארטסינַאמ ןענעג ייז ןעגעלפ זייוו

 -ורסיורא טגעלפ סָאד .ןעסעצָארּפ יד ןענואוועג ייז ןעבָאה לָאמ ליפ
 םוצ ןוא ,גנורעטיבדאפ עקרַאטש א סעשטישטכַאילש יד ייב ןעפ

 וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז סָאד ,טייוו ױזַא ךַאז יד ןעמוקעג זיא ףוס
 -ארטס ערעייז ייז ןעבָאה ךָאנרעד ןוא ,ןעמָארנָאּפ טימ ןעדיא ןעקערש
 ,לעוּפב ןעוועג םיקמ סעקנוש

 עכלעוו ,ןעשנעמ .עכלעזַא טַאהעג ןיוש טָאה טַארטסינַאמ רעד

 טימ ךיז ןעּפעשטראפ וצ ןומח םעד ןעציירנָא ליטש רעד ןיא ןעגעלפ

 לָאמא טָאה יוזא ,ייז ףיוא ןעלַאּפנָא םעד ךָאנ ןענעק וצ ידכ ,ןעדיא
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 טָאה רעכלעוו ,טַארטסיגַאמ ןעגענ טּפשמ ןעסיוועג א ךָאנ סָאד ,טריסַאּפ

 -ידיא א ןעלאפאב ןומה דעד זיא ,ןעדיא יד תכבוטל ןעזָאלעגסיוא ךיז

 / םענירג ן'רעביא סאג עשידיא ןופ ןעננאגענכרוד זיא סָאװ ,היול עש

 ן'םיוא ןעסירעגניירַא רהיא ךָאנ ךיז טָאה ןוא ,קָאשיּפינש ףיוא קירב

 ןעועג הזבמ טָאה ;ןברוח א ןעטרָאד טכאמעננָא ןוא ןימלע-תיב

 ןוא טבירַאב ,תֹובצמ ענרענייטש ןוא ענרעצליה ?יפ ןעכָארבוצ ןוא

 טגילייטאב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא עֶלַא גיד'תונמחרב'מוא ןעגָאלשעג

 ןעמוקעגרָאפ ןיא םָארגָאּפ רערעקדַאטש ליפ א ךָאנ .היול רעד ןיא

 -וצ ךיז טָאה גָאט םעד ןיא .1088 ,ץרעמ ןעטפ םעד ןעדיא ןעגעג

 ,תוכאלמ-ילעב ,רעטייברא ,סענַאשטשעמ ןופ ןומה א ןעבילקעננעמאז

 עשיטיאוזעי ןופ םידימלת ןוא ןעכעצ ענעדישרַאפ ןָא ןערעהעג סָאװ |
 ןוא לוש עסיורג יד ןעלאפאב ייז ןענייז םענייאניא עֶלַא ןוא ,ןעלוש
 טביױרעגקעװַא טָאה'מ .ןעכָארבוצ ןוא טביורוצ ץלא ןעטרָאד ןעבָאה
 -סַאק ןיא טקאּפראפ ןעװעג ןיא עכלעוו ,עסַאק עש'להק יד ךיוא

 ןוא ןעדיא -- ,ןעשנעמי-טאווירּפ ןופ תונודקּפ טימ ןעמאזוצ סנעט

 ןעפָארטעגנָא טָאה םָארנָאּפ ןופ קזיה רעד .ןעטסירק ענינייא ךיוא

 טריבַארוצ ןעמ טָאה לוש ןופ .ךעלדנער עשילױוּפ ענעדלָא 0
 ס'מייח-ץע ערעייז סָאװ ,תורות ירפס 18 ,ןעגנוריצ עטסרעייט עלא

 רעד טָאה םעד ץוח .ןעטנאילירב ןיא טסאפעננייא ןעוועג ןענייז
 -גנעק א טיול ןעגנוניואו עשידיא עכילטע ךיוא טריבארוצ ןומח

 ןעשדאפוצסיוא עיסימָאק א ןעראוועג טמיטשַאב זיא ?להעפאב ןעכיל

 וצרעד ןעבָאה עכלעוו ,תובס יד ןוא םָאדנָאּפ ןופ ןינע ןעצנאג םעד

 ןעטיהוצנייא ידכ זא ,ןענופעננייא טָאה עיסימָאק יד .טכארבעג

 -.םיוא יעמ ףראד ,ןעסעצסקע עכלעזא ןופ ןעדיא יד רעטעּפש ףיוא

 גיטייצכילג .ןעסאג עשידיא יד ןופ ןעקע עדייב ןיא ןערעיוט ןעיוב

 ערעייז ןעמענקירוצ ןעלָאז ןעדיא יד זא ,טמיטשַאב עיסימָאק יד טָאה

 -ָאש רעייז ייז ןערהעקוצקירוצ ידכ ןוא ,םָארנָאּפ ןענעוו ןעגָאלקנא

 -גידאב עסיוועג ףיוא ןעקנייש ןענעפע וצ טביולרע ייז יז טָאה ןעד
 ןעננובייר יד טליטשעננייא זייוכעלסיב ךיז ןעבָאה יוזא .,ןעגנוג

 ןעבָאה ןעדיא רענליו .סעשישטכאילש יד טימ ןעדיא יד ןעשיווצ

 ןעבָאה ייז .טייצ רעניהור רעד טימ ןעצונַאב וצ טסואוועג טוג ךיז

 טָאה ללכב .עפשב הנויח טאהעג ןוא רחסמ םעד טלעקיווטנע קרַאטש

 -רהָאי ןעט16 ןופ ףוס ן'זיב ןענופעג הלהק עשידיא רענליוו יד ךיז

 ,דנַאטשוצ ןעדנעהילב א ןיא טרעדנוה

 -ליוו יד ןופ בצמ ם'ניא זיא טרעדנוהרהָאי ןעט17 ןופ ןעטימניא

 טַאהעג ןעבָאה ייז .גנורעדנערַאפ עסיודג ַא ןעמוקעגרָאפ ןעדיא רענ

 ןערָאלראפ ןעבָאה ,ןעסיזירק סלעדנַאה ערעוװש רהעז ןופ ןערייל ןוצ

 / .ןעראוועג טמירָארַאפ קראטש םעד ךרוד ןוא ןעלַאטיּפַאק עסיורג

 -סירק וצ טלעג ןעיילראפ ןעדיא ןענעלפ דעהירפ סָאװ ,םעד טָאטשנָא

 ג



 21 | ףנליוו ןיא ףדניימפנ רשסידיא רעד ןופ ףטבישרצג יד

 ייב תואולה ןעכַאמ וצ ןעװעג ןעגנואווצעג רעטציא ייז ןענייז ,ןעט

 -םוא ערעדנַא ןֹוא רעזייה ערעייז ןוכשמ ןיא ייז ןעבענ ןוא ןעטסירס
 -"?הק ךיוא ייז ןעשיווצ ןוא ,רעזייה עשידיא ךס א .,רעטינ עכילגעווַאב

 -טסירק יד ןופ טנעה יד ןיא ןעלַאפראפ ןעבילבעג ןענייז ,םינינב עש
 ענַאפ יד ןערָאװעג ןיא רעכילקערש ליפ ךָאנ .ןערָאטידערק עכיל
 רערהיפנַאעקאזָאק רעד סָאװ ,ןברוח םעד ךרוד ןעדיא רענליוו ןופ

 .תולהק עשידיא ךס ַא ןיא טכַאמעג טייצ רענעי ןיא טָאה יקצינלעמכ

 ,ענליוו ןיא םירחוס עשידיא ךס א טריניאור טָאה ןבדוח רעגיזָאד רעד

 -בורח יד טימ ןעננודניברַאפ-סלעדנַאה ןיא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו

 ןעקַאזָאק יד ףליה וצ תעשב ,1088 רהָאי ןיא .תולהק ענערָאװעג

 -ימ ייסקעלא רסיק ןעשיסור ם'נופ תוליח יד ןעמוקעג ךָאנ ןענייז

 טעמכ ןענייז ,ענליוו וצ ןעגנאנענוצ םענייאניא ןענייז ןוא שטיווָאליַאכ

 רקפה ףיוא גידנעזָאל ,טָאטש ןופ ןעראווענ ןעפָאלטנא ןעדיא עלא

 .-טנַא וצ ןעזיואב טינ ןעבָאה סָאװ ,יד .ןענעמרַאפ ןעצנַאנ רעייז
 ןעדנוצעגרעטנוא ןעבָאה ןעקַאזָאק יד .ןעמוקענמוא ןענייז ,ןעפיול
 17 טרעיודעג טָאה הפרש יד ןוא ןעטייז ךיפ עלַא ןופ טָאטש יד

 -אװעג טנערבראפ ןיא הפרש רעניזָאד רעד ןיא  .דנַאנַאכָאנ געט

 ענעפַאלטנַא יד ןופ לייט ַא (?.לאטראווק רעשידיא רעצנַאג רעד ןער

  -וצ ,ערעדנא ,רעדלעוו עטנעהַאנ יד ןיא ןעטלַאהענפיוא ךיז ןעבָאה

 ייז ףיוא טָאה'מ וואו ,טומַאשז ןייק קעװַא ןענייז ,בר ן'טימ ןעמאז

 ןייק םעד ךָאנ ךיג גידנערהעקקירוצ .ןעגָאלַאנ עסיורג טניילעגפיודַא

 סעימעדיּפע ןֹופ ןהעטשוצסיוא טַאהעג ןעטרָאד ייז ןעבָאה ,ענליוו

 רַאפ ןעטייוצ םעד רענייא טע'נרה'רעד ןעבָאה ןעשנעמ .רעגנוה ןוא

 -ענ ןעבעל םעד ןייֵלַא שואי ןופ ךיז ןעבָאה ךס א ,טיורב לעקיטש ַא

 -ליו יד ןעבָאה ,קילנמוא םעניימענלַא ן'פיוא נידנעקוק טינ .ןעמונ

 -ַאב ,שארב טַארטסינַאמ ם'נופ רעדילנטימ יד טימ סענַאשטשעמ רענ

 ךיילנוצ ןוא ,ןוחצנ ןייז ֹוצ שטיוװָאליַאכימ ײסקעלַא רסיק םעד טסירג

 -סיורא לָאז רע זא ,ןעווענ ?דתשמ םהיא דאפ ךיז ייז ןעבָאה םעד טימ

 עכילטסירק יד ןעדָאש ןענניירב ייז ?ייוו ,ענליוו ןופ ןעדיא יד ןעביירט

 -ענסיורַא טָאה שטיװָאליַאכימ ייסקעלא .תוכאלמ-ילעב ןוא םירחוס

 -ישז יד ןעקישוצסיורַא, עדָאװעיִאװו רענליו םעד טערקעד א ןעבענ
 םיױו'מ ."טָאטש ן'רעטנוא טרָא ןַא ייז ןעבעג ןוא ענליוו ןופ סעד

 סָאד רָאנ ,ןעראוועג טדהיפענסיוא זיא ?העפַאב רעניזָאד רעד יצ טינ

 טָאה ץַאּפ ליַאכימ ?ארענעג רעשילוּפ רעד תעב זַא ,טקַאפ ַא זיא

 -קירוצ ןעדיא יד רע טָאה ,טָאטש יד ןעמונעגנייא 1601 רהֶאי ןיא
 רעדיו ךיז ןעבָאה ןָא ןַאד ןופ .טכער ענילָאמַא ערעייז ןעבעגעג

 ענליוו, ןעמ טָאה ,סווא ךיז טקירד יקסוװַאדור רעקירָאטסיה רעד יו (*

 ."ןענעקרעד טנעקעג טינ ענליוו ןוא
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 -ַאב .ענליו ןיא ןעטסירק ןוא ןעדיא ןעשיווצ םיכוסכס ןעביוהעגנָא

 עכילטע .ןעכעצ ענעדישראפ יד ןופ ןעטילענ ןעדיא ןעבָאה סרעדנוז
 טבַאמ רעשילױוּפ רעד ייב ט'לעופ'ענ סענַאשטשעמ יד ןעבָאה לָאמ

 ןענייז םעד ךרוד .ןעדיא ןענעג ןעצעזענ-סגנוצנערנַאב ןעבענוצסיורַא

 -טּפוה יד .תובוח-ילעב עסיורג ןערָאװעג ןוא בצמ ןופ ּפָארא ןעדיא

 ןופ תובוח רַאפ וליפַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסירק ןעוועג ןענייז םיולמ

 ערעדנַא ןוא ןימלע-תיב םעד ,ןעלוש עשידיא יד טע'מתח'ראפ םידיחי

 םעד ןענעג ךיז טָאה עסאמ עשידיא יד .,ןעטלַאטשנַא עכילטפאשלעזעג

 לייוו ,טרהיפעגסיוא טינ טשינרָאנ רעבָא טָאה יז ,טלעטשענ טרַאה

 .ןעטסירק יד רַאפ ןעטלַאהעג טָאה טכירעג סָאד

 -נוהרֲאי ןעט18 ןופ ננאפנָא ם'ניא ןעשינעהעשענ עשיטילָאּפ יד

 ןיא .ןעדיא רענליו ראפ תורצ ליפ טכַארבענטימ ךיוא ןעבָאה טרעד

 רעטָאיּפ טימ ליח רעשיסוד רעד ענליוו ןיא ןיירא זיא 1708 רהָאי

 ןעדייוש יד ןיירא ןענייז םורא רהָאי א ןיא .שארב ןעסיורג םעד

 ערעווש רעיוהעגמוא ןא רעניואוונייא יד ףיוא טניילענפיורַא ןעבָאה ןוא

 עכילקערש א ןעכָארבענסױא טָאה 1706 רהָאי ןיא  .עיצובירטנָאק

 ;טָאטש לייט רעטסערג רעד ןעראוועג טנערבענּפָא ןיא סע ,הפרש

 יווצ ןעטילענ דנעגענ עצנַאנ יד טָאה ןעשינעהעשעג-סנירק יד בילוצ

 ןיא ;רעגנוה ןערעוװש א רהעז ןופ (1709-1710) דנַאנַאכָאנ רהֶאי

 ךרע ןא רעננוה ןופ ןעברָאטשענסיױא טלָאמעד ןענייז ןיילַא ענליוו

 .ןעדיא טנעזױוט 4 א םורא ייז ןופ ןוא ,רעניואוונייא טנעזיוט 4

 עלַא יד טֶא .הפרש עיינ ַא ענליוו ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1715 ןיא

 ןופ ענַאל יד טכַאמענ רענרע ךָאנ ןעבָאה ןעמאזוצ ןעשינעהעשענ

 -בייל לעסיבַא ייז זיא (1720) םורא 2 רהֶאְי ַא ןיא .ןעדיא רענליוו

 טָאה ,רעטייוצ רעד טסונװַא גינעק רעשיליוּפ דעד .ןעראוועג רעט

 -עליווירּפ עשידיא ענילָאמַא עלַא טגיטעטשַאב יינ סָאד ףיוא רָאנ
 ,רעטירד רעד טסונװַא גינעק ןעראוועג זיא 1728 ןיא רעבָא .סעינ

 -ַאשטשעמ .רענליו יד ןופ תולדתשה יד טליפרע דלאב טָאה רע ןוא

 םעד ךרוד .ןעדיא יד ןופ טכער-סלעדנאה יד ןעצנעדנַאב וצ סענ

 -נוא ןעראוועג ענַאל עלאיצַאס ןוא עכילטפַאשטריו עשידיא יד זיא

 טמאטש רעכלעוו ,"דימת-רנ, הרבח רעד ןֹופ סקנּפ א ןיא .ךילגערטרע

 רעד ןופ בצמ רענידסלאמאד רעד טרעדלישענ טרעוו ,טייצ רענעי ןופ

 -ילעב יד, :רעטרעוװו עדנענלָאפ יד טימ הלהק רענליוו רעשידיא

 ליפיו ןוא ,לוש עסיורנ רעזנוא ןעמענוצ זנוא ייב ןעליוו תובוח

 -טסבלעז ?יפיוו ,ןעבילקעננעמאזוצ ךיז ןעשיווצ ןעבָאה רימ תובדנ

 -ןייא זנוא ייב ןעבָאה רימ ןעגנולָאצּפָא עדעדנַא ןוא ןעגנורעייטשאב

 -עג זיא'ס .תובוח יד ןעקעד וצ נונענ טינ ץלא סָאד זיא ,טרהיפענ

 י"ראפ טזומענ רימ ןעבָאה 1729 רהָאי ןיא סָאד ,טייוו יוזא ןעמופ
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 ןעפיוקסיוא טנעקעג טינ ןעבָאה םיאבג יד עכלעוו ,הרונמ יד ןעצעז
 ,"1746 ןיב

 ןעגנואווצעג ןעבָאה טַארטסינַאמ םעד דצמ ןעלאפנָא עטפֶא יד
 ןעכלעוו ןיא ,טנעמוקָאד א ןעביירשוצרעטנוא ןיילַא חלהק רענליוו יד
 ךיז ןעבָאה ןעדיא ;טכעד סלעדנאה עשידיא יד טצינערגַאב טרעוו סע
 ןעמ ,ךעלדנער ענעדלָאג 600 ךילרהעי ןעגָארטוצניירא ןעוועג בייחתמ
 תודוחס בוטש ןופ ןעגָארטוצסױרַא טכער סָאד ןעמונעגוצ ייז ייב םָאה
 -ָארק עיינ ןעכַאמ וצ ןוא סָאנ םוצ ןעמָארק ןענעפע ,ןעפיוקראפ וצ
 םעד רעסיוא ןעניואו וצ ,ךעלמערק-זייּפש עניילק ץוח ,99בב ןעמ
 .תורוחס ערעווש ראפ ןעגָאװ ענענייא ןעבָאה וצ ןוא ?לַאטדַאװק ןעשידיא
 ןעבָאה ,טעטש ערעדנַא ןופ ןעמוקעג ןענייז סאוו ,ןעדיא עדמערפ
 ךיא ךיז טָאה להק .ענלונַא רָאנ ןעלדנַאה וצ טכער סָאד טאהעג
 ןַא ףיוא ןעפָארטשַאב וצ רעדָא ןייז וצ םירחמ ןייז בייחתמ טזומעג
 .-עזעג עלא יד ןעטיהּפָא טינ טעװ רעכלעוו ,ןעדיא ןעדעי ןפוא רעדנַא
 יד ןערהיפוצסיוא ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה טַארטסינַאמ רעד ןוא ,ןעצ
 ןענָאזּפָא טזומעג להק ךיז טָאה ןעכַאז עלא ץוח .לעוּפב ןעפָארטש
 ןעבָאה ןעדיא רענליו עכלעוו ,סעינעליווידּפ ענידרעהירפ עלא ןופ
 ן'םיוא ךיז ןענָאלקַאב וצ טכער רעדיווטעי ןופ ןוא ,טַאהעג זיא סע ןעוו
 -ּפִא ןעוועג בייחתמ טַארטסינַאמ רעד ךיז טָאה ראפרעד .טַארטסיגַאמ
 רענליױו .ןעטסירק יד דצמ ןעסעצסקע ינימ ?כ ןֹופ ןעדיא ןעטיהוצ
 ,טקנערקעג ןוא טגידיילַאב רהעז טלהיפעג ןופרעד ךיז ןעבָאה ןעדיא
 רעד ןעוועג ןיא רעכלעוו ,הרות-ילעב עשיטָאטש יד ןופ רענייא ןוא
 הדוהי) ךייר רהעז ךיוא וצרעד ןוא סוירַאטָאנ ןוא רעביירש רעש'להק
 קלאפ םייב ןעוועג רעלוּפָאּפ ןיא ןוא ןעסייהעג רע טָאה רזעילא ןב
 טדנעװעגנָא טָאה (אניידו ארפס הדוחי -- }/דֹוסי ןעמָאנ ן'טימ
 וצ ?טבמ טלעג ךס א ןעטסָאק טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןעטפערק ליפ
 -וװּפ עיינ גינעק םייב ןעקריווסיוא ןוא ךַאמּפָא ןעניזָאד םעד ןעכַאמ
 -ליו יד טָאה ,1/4/ רֹהָאי ןיא ,םירוּפ ראפ געט עכילטע .סעינעליוו
 נינעק רעד ןא ,עשראוו ןופ הרושב א ןעמוקאב הלהק עשידיא רענ
 -ןצ םוא ןעדיא טרהעק ןוא תולדתשה רהיא טכַא ןיא ןעמונעג טָאה
 ןעכילגינעק ןעגיזָאד םעד ךרוד .סעיגעליווירּפ ענילָאמַא ערעייז קיר
 רענליוו ם'נופ ןעראוועג גיגנעהּפָאנוא ןעדיא רענליוו ןענייז טעדקעד
 -נוא ןערָאװעג ןענייז ןוא ,ןעננונדרַארַאפ ענייז ןופ ןוא טַארטסיגַאמ
 ןעבָאה 174061748 ןיא .ןיד-תיב ןעכילנינעק םעד רָאנ ןעפרָאװרעט
 -ּמִא טלָאמעד ןעבָאה סע .תופרש עסיורג ענליוו ןיא ןעכָארבעגסױא
 -עשידיא רעד ,שרדמ-תיב ןייא ,ןעלוש עטרעיומעג ייווצ טנערבעג
 ,קעטָאילביב עסיורג יד ןוא ץחרמ

 ןעראוועג טלייטוצ לָאמ ןעטייוצ א ןזיא ןעלױּפ יו םעד ךָאנ
 -ןוזאב סעשטיטכַאילש יד ןענייז ,תוכולמ עשי'נכש עסיורג יד ןעשיווצ
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 א טָאהעג ייז ןעבָאה לָאמ סָאד .ןעדיא ֹוצ ןעראוועג טכעלש סרעד

 ם'ניא ןעמונעג טינ ל?לייטנא ןייק ןעבָאה ייז סָאװרַאפ ןעדיא וצ הנעט

 עג ןיוש ןעבָאה סעשטיטכַאילש יד .ןעסור יד ןעגעג דנַאטשפיוא

 יד דעבָא ןענייז ןעטימניא ,ןעדיא ףיוא םָארגָאּפ א טיירגעגוצ טַאה

 ,1704 ,ילוי ןעט24 םעד ןעװעג ןיא סָאד .ענליוו ןיא ןיירא ןעסור .

 רעביא טפאשרעה עשיליוּפ יד טרעהענפיוא טָאה ןָא נָאט םענעי ןופ

 .דנַאלסור ןופ הטילש רעד רעטנוא רעבירַא זיא טָאטש יד ןוא ענליוו

 .טפַאשרעה רעשיסור רעד רעטנוא (ב

 -ענ דלַאב ןעדיא טָאה ענליוו ןיא ןעסוד יד ןופ גנַאגניירַא רעד

 -אז ףיוא ןעראוועג טע'גרה'רעד ןענייז גָאט םענעי .תונברק טסָאס

 ןעמוקענמוא ןענייז נילדנהעצ עכילטע ןוא ןעדיא ךס א עישטער

 טגיילעג ןעבָאה ןעדיא ןעננונפָאה עטונ עכלעוו .טָאטש ן'רעטניה

 -- ,דנעה עשיסור ןיא ןעגנאנעגרעביא ןיא ענליוו סָאװ ,םעד ףיוא

 ןעראוועג ןעמונעגנָא זיא סע סָאו ,הנקת רעד ןופ סױרַא ןעמ טהעז

 -םוי ןעשידיא ןעגידנעטש ַא רַאפ (ילוי 80) בא ז"ט גָאט םעד ןעכאמ וצ
 טימ םישרדמ-יתב יד ןוא ןעלוש יד נָאט םענעי ןעטכיױולַאב וצ ,בוט

 -וצ ענעדישדאפ ןוא םילהת ךעלטיּפַאק עסיוועג ןענָאז וצ ןוא ןעּפמָאל

 .תולפת-קנַאד עטסאּפעג

 -טסעמאנ םוצ טעדנעװעג ןעדיא ךיז ןעבָאה ,1798 ,ראונַאי ןיא

 ,השקב ַא טימ ,ןינפער טשריפ ,רעטילימ ןעשיסור ם'נופ לארענעג ,קינ

 ןוא עשיטָאטש יד ןופ ניננעהּפָא שידירוי ןעכַאמ ייז לָאז רע זַא

 ןעיירפַאב ייז לָאז ןוא ,טַארטסינַאמ ןופ טינ ןוא ,ןעטכירעג עקסמעז

 טייצ רעד ןיא לייו ,ןעמָארק ןוא ןעקנייש רַאפ ןענַאלאנ ןעלהָאצ ןופ

 .ןעראוועג טמירָארַאֿפ רהעז ייז ןענייז עיצולָאװער דעשיליוּפ רעד ןופ

 יד ןעדיא ןעזָאל וצ :עיצולָאזער עדנענלַאפ יד סױרַא זיא םעד ףיוא
 ןעיײרפַאב וצ טינ רעבָא ,דנַאטשפיוא ןעטצעל ן'רַאפ יו ,טכער עבלעז
 ,רעניואוונייא עלַא ןופ בוח רעד זיא סָאד ?ייוו ,סעקטַאדָאּפ ןֹופ ייז

 -ענעגסיורא טָאה גנורינער יד עכלעוו ,ןעצעזענ ערעדנוזַאב יד

 טרעדנעענמוא סָאו ּפַאנק ןעבָאה ,1804 רהאי ןיא ןעדיא ןענעוו ןעב

 ןיא סע סָאוו ,סעיינ עניצנייא יד .ןעדיא רענליוו יד ןופ ןעבעל סָאד

 ןעבָאה ןעדיא סאוו ,סָאד ןעוועג זיא ןעראווענ ןָאטעגפיוא טלָאמעד

 טעטלוקאפ ןעשיניצידעמ םעד ןעכוזאב ֹוצ שינביולרע יד ןעמוקאב

 ןעועג רעהַא זיב ייז רַאפ זיא רעכלעוו ,טעטיזרעווינוא רענליוו ןיא

 םעד טגידנעעג ןעטראד ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא עטשרע יד .טכאמראפ

 'עשוק .י ,ןָאסנעזָאר ףס ןעוועג ןענייז ,ןיצידעמ ןופ סרוק ןעצנאג

 רעשיסור רעד ןופ גנוהיצאב עטוג יד .גנילרעבײז ףסוי ןוא יטסטעל

 -לאפ ןיא ךיוא טקירדענסיוא ךיז טָאה ןעדיא רענליוו יד וצ גנורינער

 "רעד .םילוח-רוסב ןוֿפ םיאבנ יד ןעבָאה 1796 רהאי ןיא :ןעדנענ
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 ,רעזייה ייוצ יד גָאלַאנ ןופ ןעיירפַאב לָאז'מ זא השקב ַא טגנַאל
 זיא השקב עניזָאד יד ןוא ,לָאטיּפש א ראפ טפיוקעג ןעבָאה ייז סָאװ
 1808 רהָאי ןיא טָאה'מ תעשב ,םעד ךָאנ .ןעראווענ טליפרע ףכית
 רסיק רעד טָאה ,לָאטיּפש (ןעניטציא) םעיינ םעד ןעיוב ןעביוהעגנָא
 ,פעבור 2,000 ןינב ן'םיוא ןעוועג בדנמ רעטשרע רעד רעדנאסקעלַא
 .-רהעי ןעבענ וצ גנונדרָארַאפ א סיױרַא ןיא רהָאי ןעטייוצ םעד ןוא
 ,לָאטיּפש ןופ תוכרטצה יד ףיוא לעבור 2,500 ַאנזַאק ןופ ךיל

 -ןארפ יד ןופ ןעטילעג ענליוו ןיא עסאמ עשידיא יד טָאה ליפ
 תוליח עשיזיוצנארפ יד סָאװ רעפיוא .1812 רהאי ןיא ןעזיוצ
 ַא טכאמעג ייז ןעבָאה ,רעזייה עשידיא ךס ַא טכַאמעג בורח ןעבָאה
 -ַאטס עסיורג ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ףיוא ,ןימלע-תיב ןופ ?לת
 -יאור ייז ןעבָאה םעד בילוצ ןוא ,רעטילימ רעייז רַאפ תומהב סעד
 .תובצמ רעטנעזיוט טרהיפעגרעביא ןוא ןעכָארבוצ ,םירבק יד טדינ

 ןעבָאה ,ןעדיא רענליוו לעיצעּפס עגונ ןענייז עכלעוו ,תורזג ייווצ
 ןעגעו ענייא :ןעקאילָאּפ יד ןופ תשוריב ןעמונעגרעביא ןעסוד יד
 -טסבלעז רעשיטָאטש רעד ןיא לייטנא ןענעוו עטייווצ יד ןוא טכערניואוו
 עניזָאד יד ןיא ןעניואוו טרָאטעג טינ ןעבָאה ןעדיא  .גנוטלַאוראפ
 -ךעפַאק ן'זיב םָארב-רעטסָא ןופ טהעג סָאװ ,סַאנ יד (1 : ןעסאנ ייווצ
 םוצ זיב םָארב יקציאָארט ןופ סָאג רעד ןיא ןוא (2 ;  רָאבָאס ינלַאר -

 -עד טָאה ,1811 ,יַאמ ןעט8 םעד .ןַאהאי ןעגילייה ם'נופ רעטסיולק
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא .טָאבראפ ןעגיזָאד םעד טגיטעטשַאב סטָאנעס
 ,ןעסאג ענעטַאבראפ עניזָאד יד ףיֹוא רעזייה רעהירפ ןופ טַאהעג
 ךיוא ןוא ,ןיילא ןעדיא ןעבָאה לָאמ ליפ .,ןעפיוקראפ טזומעג ייז ןעבָאה
 ןעועג לדתשמ ךיז ,עטמאעב ל?יוויצ ןוא-רעטילימ עכיוה ענעדישראפ
 טָאה תולדתשה ןייק ;ההזנ יד ןעכאמ וצ ?לטבמ גנורינער רעד ראפ
 -ָאה ןערהַאי רע-00 יד ןופ בייהנֶא ןיא טשרע .ןעפלָאהעג טינ רעבָא
 -אד םעד טגנַאלרעד םירחוס ע'בושח רענליו יד ןופ עכילטע ןעב

 -לעװ ןיא ,עיצַארַאלקעד א ווָאמיזַאנ רָאטַאנרעבונ-?ארענעג ןעגידסלאמ |

 לטבמ גיטיונ ןיא סע ?יפיו ףיוא ןעזיוועגנָא םהיא ןעבָאה ייז רעכ

 ,טקריוועג טָאה עיצַארַאלקעד יד .ןעגנוצנערגַאב עניזָאד יד ןעכאמ וצ

 ן'ראפ תולדתשה רעשידיא רעד ףיוא ןעוועג ץילממ טָאה ווָאמיזַאנ ןוא
 ןעדיא רענליוו , זא ,םאזקרעמפיוא םהיא גידנעכַאמ ,רעטסינימ ן'רעניא
 יד ןיא ןעמונעג טינ לייטנא ןייס ןעבָאה ןוא ננוריגער רעד יירט ןענייז

 ,רעבָאטקָא ןעט2/ םעד ."ןעמוקעגרָאפ ָאד ןענייז עכלעוו ,ןעהורנוא

 ןיא ןעניואוו וצ ןעראוועג טביולרע טסכעהרעלַא ןעדיא זיא ,1
 - .ןעסַאנ רענליוו עלַא

 טנינייאראפ סעינרעבוג עשיווטיל יד ןענייז 1709 רהאי ןיא תעשב

 םוש ןייק ןעראוועגנ טכילטנעפערַאפ טינ ןזיא ,דנַאלסור טימ ןערָאװעג

 רעד ןיא ךיז ןענילייטאב ןעדיא ןעזָאלוצ לָאזמ זא ,גנונדרָארַאפ
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 -ָאה םעינרעבוג ערעדנַא ןיא תעב ,גנוטלאווראפ-טסבלעז רעשיטָאטש
 ןיא 1802 רֶהָאי ןיא רָאנ .טכער סָאד וצרעד טַאהעג אי ןעדיא ןעב

 ןעביילקסיוא ןענעװ טָאנעפ ןופ ?העפאב א ןעמוקעגנָא ענליוו ןיא

 םעד ףיוא .סעלעטש עשיטָאטש ףיוא בשומה-םוחת ןיא ןעדיא

 -ַאמ וצ טנעדרָאראפ ןעסנינעב רָאטשאנרעבוג-רעטילימ רעד טָאה ךמס

 ןעבענעג םעד ףיוא טָאה רעטסינימ-ןרעניא רעד ןוא ,ןעלהַאו ןעכ

 יד ןעשיווצ ןעפורעגסיורַא טָאה ?העפאב רעניזָאד רעד .םכסה ןייז

 ןופ ַאװַאלַאנ ן'טימ ןוא ,גנונערפיוא עקרַאטש ַא ןעטסירק רענליוו
 טעדנעוװעג ,1809 ,לַאדוװעפ ןעט1 םעד ךיז ייז ןעבָאה שארב טָאטש
 יד .ןעלהַאװ יד ןעכַאס וצ ?טבמ תולדתשה ַא טימ רסיק םוצ

 עשיווטיל יד ןוא ,ןעראוועג טליפרעד זיא ןעטסירק יד ןופ תולדתשה
 "ונ רעד טָאה 1810 ןיא .,טכער-להַאו יד ןערָאלרַאפ ןעבָאה ןעדיא

 רעד וצ גנונדרָארַאפ א ןעבענעגסיױרַא ווָאקַאסרָאק-יקסמיר רָאטַאנרעב
 ןיא ןוא ,עמוד רענליוו ןיא ןעדיא ןעזָאלוצוצ עינעלווַארּפ עקסנרעבוג

 -עד .סענסַאלג עשידיא ייווצ ןערָאװעג ןעבילקענסיוא ןענייז 7
 וצ טגָאזענּפָא עמוד ןופ סענסַאלג 7 עגירעביא יד ךיז ןעבָאה טלָאמ

 -וג רעד ייז טָאה רַאפרעד ןוא ןעדיא יד טימ םענייאניא ןעטיײברַא
 -עג ןענייז ןעדיא .טכירעג-לַאנימירק םוצ ןעבענעגרעביא רָאטַאנרעב
 -סירק רענליוו יד יו םעדכָאנ .1820 זיב עמוד רענליוו ןיא ןעבילב

 ןעסָאלשעב טאנעפ רעד טָאה ,טנַאלקַאב םעד ףיוא ךיז ןעבָאה ןעט

 ןא ,גידנעקרעמַאב ,ענליוו ןיא ןעלהַאו עשידיא יד ןעכַאמ וצ ?טבמ

 ן'םיוא לייו ,גידנעטשנָא טינ ןיא עמוד רענליוו ןיא ןעציז דעייז

 ,סוטסירק ןעטניציירקעג ם'נופ דליב סָאד ןעטראד ךיז טניפעג שיט

 ,"?היפעג-ןערהע טימ טינ ךיז ןעהיצַאב ןעדיא ןעכלעוו וצ
 -עג טעטימָאק-ןערָאטסינימ רעד טָאה ,1821 ,לירּפַא ןעט1 םעד

 וָאקַאסרָאקיקסמיר .טאנעס ןופ ננונייס רעד וצ םכסה ןייז ןעבעג
 -עגנָא טָאה ןוא ןעסערעטניא עשידיא יד טנידייטראפ טלָאמעד טָאה
 ןוא ,טפַאשטריו רעשיטָאטש רעד טימ ןָא טרהיפ עמוד יד זא ,ןעזיוו
 .ןעטסירק יד ןופ יו ,הסנכה רהעמ טָאטש יד טָאה ןעדיא ןופ זַא
 -ידרעהירפ ןייז ייב ןעבילבעג רעבָא ןיא טעטימָאק-ןערָאטסינימ רעד
 ,רעט1 רעד רעדנַאסקעלַא ,ןייֵלַא רסיק רעד ךיז טָאה ןַאד .גנוניימ רעג
 םעד טגיילעגרָאפ טָאה דע ןוא ,ענַארפ רעד טימ טריסערעטניאראפ

 -װַאּפ ןיטנַאטסנָאק .,םעד ןעגעוו גנוניימ ןייז ןעגָאזוצסױרַא קינדעלסַאנ |
 רַאפ ןענופעג טָאה ןוא ןינע םעד ןעוועג שרודו רקוח טָאה שטיוואל

 טָאה םעד טימ רעבָא .ןָאקַאסרָאק-קסמיר ןופ גנוניימ יד ניטכיר

 -נוא ןעבילברַאפ ןיא ענַארפ יד ןוא ,טנידנערַאפ טינ ךַאז יד ךָאנ ךיז

 ,ץעזעג א סױרַא ,1880 ,יאמ ןעט27 םעד זיא סע זיב ,טרעפטנערַאּפ

 -וצ טינ ןפוא םושב ןעדיא ןעפרַאד ,םַאנסיוא ןַא סלא ,ענליוו ןיא זַא

 ,סעלעטש עשיטאטש וצ ןערעוו ןעזָאלעג
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 ,לחק רעד (ג

 ןעראוועג טכַארטַאב ןעדיא ןענייז ןעצעזעג עשילוּפ יד טיול
 ןופ ןעטימ ןיא קלאפ ןעדנעבעל ךיז ראפ ,טרעדנוזענּפָא ןא סלא
 -יוא ןעסָאנעג ןעדיא ןעבָאה ןעלױּפ ןיא ,גנורעקלעפאב רעשימייה רעד
 יד .ןעבעל ןערעניא דעייז ןופ םינינע יד ענונב טכער עמַאנָאט
 ץלא טימ ,ןעטייחנענעלעגנא עזעיגילער עלא טימ גנורהיפנא עצנאג
 -וא רעד ףיוא ןעגיילפיורא טימ ,תוקדצ ענעדישרַאפ יד םימ ,תורבח
 ײֿפרעלַא --- ,גנוצַאשּפָא רעסיוועג ַא טיול -- ,ננורעקלעפַאב רעשיד
 -- ,ייז ןענָאמּפיוא ן'טימ ןוא ןערעייטש ןוא ןעגנולהַאצּפָא עגיטרָא
 בר ם'נופ דנעה יד ןיא רָאנ ןעראוועג ןעבעגעגרעביא זיא ץֶלַא סָאד
 ןיא ןעדיישטנע וצ טַאהעג ךיוא ןעבָאה ייז .להק ןופ םיאבג יד טימ
 -עדישראפ ןעגעװ העד עטסערג יד טגָאזעג ןעבָאה ייז ,ןעסעצָארּפ-דלעג
 -עג ןעבָאה ןיד-תיב ןייז טימ בר רעד .ןעטפעשעג ןוא תוסנרּפ ענ
 ישאר יד ןוא ,הרות רעד ןופ ןעמָאנ ןיא הלהק רעד רעביא טשרעה
 ,עדניימעג רעד ןופ ןעשינעפרעדאב עלא טימ טריפעגנָא ןעבָאה ?חקה
 .רענעלּפ ערעייז עלא ןעכילקריווראפ וצ טכאמ יד טַאהעג ןעבָאה ןוא
 רעד .ערעדנא יד רענייא טציטשעג ןעבָאה םיאבג יד ןוא בר רעד
 יד ןופ תונקת יד טכאמעג נילייה יו יױזַא המכסה ןייז טימ טָאה בר
 .תורזג ס'בר םעד טפַארק ןעבעגעגוצ ןעבָאה םיאבג יד ןוא ,םיאבג
 -ָאה םיאבג יד יװ יצ בר רעד יז ןָאטעג טינ רעצימיא טָאה רעמָאט
 -טימ עדנענלָאפ יד ןעמונעגנָא םהיא ןעגעג ןעמ טָאה ,ןעטָאבעג ןעב
 םהיא טָאה'מ ,ןעבעגענּפָא טינ דובכ םֹוׁש ןייק םהיא טָאה'מ :ןעל
 טָאה לָאמא ןוא ,ןעכאזטפעשעג ןיא ט'םדור'ענ טייחרענעגרַאבראפ
 טגעלפ טפָא ץנאנ .םרח ןיא טניילעגניירא ןעשנעמ ַאזַא ךיוא ןעמ
 -רשוי טינ טרהיפענפיוא ךיז ןעבָאה םיאבנ יד זא ןעריסַאּפ רעבָא
 קלָאפ סָאד ןעבָאה ןוא ,ןעגנולהָאצּפָא ײלרעלַא ענונב סרעדנוזאב ,גיד
 ןעװעג ןיימעגלא ןיא ןענייז םינבר יד םגה ןוא ,טקירדעג ליפוצ
 ךָאד ענייז ,?הק ןופ םישעמ יד וצ םכסה רעייז ןעבענ וצ טניונעגי
 ,ןעמאנסיוא ןעמוקעגרָאפ

 תקולחמ א ענליו ןיא ןעכַארבעגסױא טָאה 1778 רֹהֶאי ןיא
 ן'טימ טסואװַאב זיא סָאװ ,בר ן'טימ םיאבג עש'להק יד ןעשיווצ
 ",ןירק ס'בר םעד, ןעמָאנ

 רודגיבא 'ר ,לאומש 'ר ןעוועג טלָאמעד זיא ענליוו ןיא בר רעד
 ר"וסי הדוהי 'ר ןופ םעדייא ןַא ןוא ןהוז ס'בר רעקסיווָאקלָאװ םעד
 רעכלעוו ,להק ןופ תולוע יד ןהעזוצ טנעקעג טינ טָאה לאומש 'ר דעד
 -עג טָאה ןוא ,ןעגנולהַאצּפֶא ערעוש ךרוד קלאפ סָאד רהעז טקירד
 ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .םיאבג יד ןעגעג ןעלטימ ןעכוז ןעמונ
 -יז טָאטש ןיא ןוא ,םיאבג יד טימ בר ןעשיווצ גירק א ןעביוהעגנָא
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 רעד ןוא בר ן'טימ ןעטלַאהעג טָאה דצ ןייא :םידדצ ןעראוועג ןענ

 .. ךיז ןעשיװצ טההיפעג ןעבָאה םידדצ עדייב ,להק טימ דצ רערעדנַא

 -יולק יד ןיא :טנעקעג רָאנ ןעבָאה ייז ואוו ,ףמַאק ןעקרַאטש ַא רהעז

 ענייא ךיז טָאה'מ ,ןעסַאנ יד ןיא ךיוא ןוא ,םישרדמ-יתב ןוא ןעז

 .ךיוא ןענַאלשעג ךיז ןעמ טָאה לָאמַא ןוא ,ןעסירעג ערעדנַא יד טימ

 ןעריקסַאמראפ טלָאװעג ןעבָאה עכלעוו ,רערהיפ-?עדער עשיטָאטש יד

 םינ ןיא רע זא ,בר ן'פיוא טרעלקעגסיוא ןעבָאה ,ןינע ןעצנאג םעד

 ןעמ טהעז טכַאנ עבלַאה ךָאנ זא ,היאדהו ,ןענרעל ןיא דימתמ ןייק

 ןעמ טָאה ןעצ'יבר רעד וצ .טינ רעייפ ןייק גנוניואוו ןייז ןיא ןיוש

 םינ ןזיא יז זא ,טנידלושַאב רהיא טָאה ןעמ ןוא תונעט טָאהעג ךיוא

 .סעט'יאבג יד ףרַאד ןעמ יוװ דובכ גהונ

 ןעמונעג ךיז טָאה'מ זא ,טייוו יוזַא ןעגנַאגרַאפ ןיא גירק רעד

 גירק ןיא טשימעגניירַא ךיז ןעבָאה ףוס םוצ .תוריסמ טימ ןעצונַאב

 רעד .ליױװיזדַאר טשריפ עדָאװעיִאוװ רעד ןוא יקסלַאסַאמ ּפוקסיב רעד

 רענייא .להק רַאפ רעטייווצ רעד ןוא בר ן'רַאפ ןעטלַאהעג טָאה רעטשרע

 הריסמ רעשלַאפ ַא בילוצ סָאװ ,ףלָאװ 'רב ןועמש 'ר ,דצ ס'בר ם'נופ

 ןיא ןעטייק ןיא טדימשעג טצעזעגניירַא ליװיזדַאר טשריפ םהיא טָאה

 -ָארב ַא טסַאפרַאפ הסיפת ןיא גידנעציז טָאה ,גנוטסעפ רעשזיווסעינ

 -כעלש עלַא טהעדלישעגּפָא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,שיליוּפ ףיוא ערוש

 .םיאבג יד ןופ םישעמ ענעברָאדרַאפ עלַא ןוא להק ןופ ןעטייז עט

 םעד טכַאמעג םאזקרעמפיוא ןעמ טָאה ערושארב רעגיזָאד רעד ףיוא

 ךיז טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,טָאה רעכלעוו ,טסוגווא ווַאלסינַאטס גינעק

 -עקלעפַאב דעשידיא רעד וצ ?הק ןופ ןעננוהיצַאב יד טימ טנעקאב

 םיאבג יד ןזַא ,לעפַאב א ,1786 ,ילוי ןעט90 םעד ןעבענעגסיורא ,גנור

 "נַא ךרוד רעדָא ,ןיילַא ןעגעוורעד טינ ךיז ןעלָאז להק רענליוו ןופ

 -"סיורא ,םישעמ-טלאווענ ןוא עכילטכערעגנוא ןָאט וצ ,ןענָאזרעּפ ערעד

 ,ןעגנולהָאצּפָא ענעדישדאפ ןעדיירסיוא זיא סע עכלעוו ךרוד ןעהיצוצ

 ןיא ןעשנעמ ןעצעזוצניירַא ןוא ןענָאלש וצ ,ןעּפַאכ וצ ,ן'פדור וצ

 גניירטש ייז ןעלעוו ,םעד ףיוא ןייז רבוע ןעלעוו ייז ביוא ;שינעגנעפעג

 ."ןעצעזעג-הכולמ יד טיופ ןערעוו טפָארטשַאב

 -עגפיוא להק רעמָאנָאטװא רעשידיא רעד טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 טימ .ללכב עטיל ץנַאג ןיא ןוא ענליוו ןיא ןעריטסיזקע וצ טרעה

 ןופ עלעטש יד ענליו ןיא ןעראווענ ?טב ךיוא זיא ךיילנוצ םעד

 .בד א

 -גוא ןענופעג ןיוש ךיז טָאה עטיל תעּב ,םורא 0 רהֶאֹי ַא ןיא

 א ףױא רעדיוװ ענליוו ןיא ךיז טָאה ,טפַאשרעה רעשיסור רעד רעט

 "נַא ןא ןיא רָאנ רעבָא ,להק ןופ ןעטָאש א יװ יוזא ןעזיוואב עלייוו

 טָאה ןעטנ1 םעד דעדנאסקעלא ןופ ?העפאב םעד טיופ .עמרָאפ רעד



 59 שנליוו ןיא ערניימצג רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד

 ם'נופ רעהעטשראפ עשידיא ןופ עיסימָאק א טעדליבעג ענליוו ןיא ךיז
 -כיו יד ןעטכארטאב טפראדעג ןעבָאה עכלעוו ,בשומח-םוחת ןעצנאנ
 -על ןעשידיא ןערעניא ןופ ןענארפ עניטסייג ןוא עלעירעטַאמ עטסניט
 -וּפעד א ןעביילקסיוא טפראדענ ךיוא טָאה עיסימָאק עניזָאד יד .ןעב
 -רעטעּפ ןיא ןעציז גידנעטש ןעלָאז סאוו ,רעדילגטימ יירד ןופ עיצַאט
 -ער רעד ראפ גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ רעהעטשרָאפ סלַא גרוב
 עיסימאק-רעהעטשרָאפ רעשידיא רעד ןופ הפיסא עטשרע יד .גנוריג
 ,(ה"עקת לולא ח"רע 'ב) 1818 רהֶאי ןיא ענליוו ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 רעכילדהעי ַא ןעראוועג טייברַאענסיױוא ןיא הפיסא רעגיזָאד רעד ןיא
 גנוטלאהסיוא יד ףיוא ניטיונ ןענייז עכלעוו ,תואצוה יד ןֹופ טעשזדוב
 ,ן'תוכרטצה ערעייז עלַא טימ גרוברעטעּפ ןיא ןעטַאטוּפעד יירד יד ןופ
 ףרַאד סָאװ ,עמוס-דלעג עניזָאד יד זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא סע ןוא
 יד ןופ ןעדעו טקעדענ לָאז ,ךעלדנער 8000 ןופ ךרע ןא ןעפערטנָא

 טימ ןעריצַאב םיתב-לעב עכילנעמראפ יד סָאװ ,תורטע ענרעבליז

 עשידיא רענרוברעטעּפ עניזָאד יד .ןעלטיק ןוא םיתילט ערעייז ייֵז
 -םינבר ַא ףיוא ןערָאװענ ןעטיבענמוא טייצ רעד טימ זיא עיצַאטוּפעד

 -ןייה זיב דנאלסור ןיא טרהיפעגנייא ןעבילברַאֿפ זיא עכלעוו ,עיסימָאק

 .גָאט ןעניט

 ,חלכשח ןוא הרות (ד

 .ןוא עטיל ןייק רעבירַא הרות יד זיא ןעליוּפ ךרוד דנַאלשטייד ןופ

 .רעטנעצ רעטסדנעטיידַאב ןוא רעטסערג רהיא ןעראוועג ןיא ענליוו
 םינואג עטמהירַאב יד ןופ ענינייא ןענייז געוורעדנאוו רעייז ףיוא
 -עג ייז ןעבָאה להק ם'נופ עציטש רעד טימ ןוא ,ענליוו ןייק ןעמוקעג
 -סױרַא ןענעלפ סע עכלעוו ןופ ,תובישי רענלױו .תובישי טעדנידג
 ןֹופ ןוא ,רעדנעל עלא ןיא ט'מש"'ענ ןעבָאה ,םינבר עטסערג יד ןהעג
 ןיא ךָאנ .הרות ןענרעל ןעמוקעג ןיהַא טייל עננוי ןענייז טייוו ץנאג

 ןוא ,הבישי עסיורנ א טָאהעג ענליוו ןיוש טָאה טרעדנוחרהָאי ןעטע4

 .ןעהילב וצ טרעהעגפיוא טינ הרות יד ןעטרָאד טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 -נידַאב'סנעבעל עכילרעסיוא יד ןעראוועג ןענייז סע רערעווש סָאװ
 רהעמ סָאװ ןהעזענ ץלַא ייז ןעבָאה ,ןעדיא רענליו יד ןופ ןעגנוג

 ןעבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,הרות רעד ןופ בצמ םעד ןעקרַאטשראפ וצ
 וצ עביל יד .ןעטונימ עטסרעטיב יד ןיא טסיירט ןענופעג ןוא טכוזעג

 רעד .הנרדמ עטסערג רהיא טכיירגרעד ענליוו ןיא טָאה הרות ןענרעל

 ,טגָאיעגכָאנ ךיז טָאה ךיא רענליו א ןעכלעוו ךָאנ ,דובכ רעניצנייא

 רעטכעט יד ןוא ,"םידמול, ראפ ןהיז יד ןעכַאמ וצ ןעוועג ןיא

 -ַאה הלהק רענליוו רעגנוי רעד ןיא .םימכח-ידימלת ראֿפ ןעבעגסיוא

 ,םידמול עטמהיראב עהייר עצנאג א ןעזיואב לָאמַא ףיוא ךיז ןעב

 ןעו ןוא ,עטכישעג רעד ןיא רעבירַא ןענייז ןעמענ ערעייז סָאװ
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 ייז ןיא ,קלָאפ ןעשידיא ם'נופ ?רוג ןערעטסניפ םעד בילוצ ,ךָאנרעד

 . םעד ןעכוזראפ ןוא ןעקעטש-רעדנאוו ן'ראפ ךיז ןעמענ וצ ןעמוקעגסיוא

 -סיוא רענליו עלַא טעמכ ןענייז ,ןעטכידּפָאתולג ןופ םעט ןערעטיב

 .רעדנעל-תולג יד ןיא רערהעל-סקלָאפ יד ןערָאװעג םידמול עטרעדנַאװעג

 זיא סע .ןעמענ ףיוא ןעלעטשּפָא טינ גנַאל ָאד ךיז ןעלעוו רימ

 ,םייצ רעצרוק ַאזַא ןיא ,1648 זיב 1620 ןופ זא ,ןענאז וצ נונעג

 30 ןופ רעכעה ןוא ןעמענ עטמהירַאב 40 ןופ רעכעה רימ ןעבָאה

 רעד .עירָאטסיה רעד ןיא ןעוועג םש הנוק ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םירובח

 ,תויח שטָאמ 'ר זיא ,ענליוו ןיא טסואווַאב זנוא זיא סָאװ ,בר רעטשרע

 ןעטערט םהיא ךָאנ ;1626 ןיא רהעפעננוא ןעברָאטשעג ןיא רעכלעוו

 "בא ן'פיוא "קקוחמ תקלח, ןופ רבהמ) אמיל השמ יר :קסױרַא ןיוש

 לאומש ןרהא 'ר ,("םירפא רעש, ןופ רבחמ) ןהכ םירבא 'ר ,(ארזע

 ףיוא "ללה תיב,) ללה 'ר ,("חכזה-תכרב , ןֹופ רבחמ) רעװָאנעדיאק

 'ר ןוא ,("הלונה-ראב ,, ןֹופ ובחמ רעד) שקבר השמ יר ,(העד-הרוי

 ך"ש תובית-ישאר יד טימ טסואוואב רהעמ ןיא רעכלעוו ,ןהכ יחבש

 העד-הרוי ףיוא שוריּפ ןייז ךיז טפור סע יװ ,("ןהכ-יתפש,, .ה .ד)

 ךָאנ ןעבירשעגנָא טָאה ןהכ יתבש 'ר רעגיזָאד רעד .טּפשמ ןשח ןוא

 טשרעהאב דנעצנעלג טָאה רע ;םידובח ענעראוועג-טמהיראב עגינייא

 עגנַאל ַא .םיריש ןעבירשעג ךיוא טָאה ןוא ךַארּפש עשיארעבעה- יד

 םעד טימ שיאערבעה ףיוא ץנעדנַאּפסערָאק ַא טרהיפעג רע טָאה טייצ

 רע .ךירדיו ןיטנעלַאװ גָאלָאעט ןעשיליוּפ ןעטסואוואב ןעגידסלאמאד

 ןערהָאי ערעטיב יד ןופ תונברק יד ףיוא תוחילס טסאפראפ טָאה

 רע ןעכלעװ ןיא ,"רפס תלנמ , קרעוו ןייז טימ ןוא 1058 -- 8

 םצונַאב ךיז טָאה ,ח"ת תרזנ ןופ ןעשינעהעשעג יד ןעבירשַאב טָאה |

 .וָארַאמָאטסָאק רעקירָאטסיה רעשיסור רעטנַאקַאב רעד ךיוא

 רעד ןיא טבעלעג ןעבָאה עכלעוו ,םינואנ ןוא םינבד עַּלַא טעמכ

 ןעמוקעגסיוא ןיא ,ןעבעל-עדניימעג רענליו ם'נופ עכָאּפע רעטשרע

 ערעדנא ןיא ענליװ ןופ ןערעדנַאװאוצסיוא ןערהָאי-המוהמ יד ןיא

 .ייקרעט ןיא ךיױא ןוא דנַאלָאה ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא :  רעדנעל

 -ךניירפ סיורג טימ ןעמונענפיוא תולהק עשידיא יד יז ןעבָאה םוטעמוא

 -עטש עטסערג יד ןעבענעג ךיז ייב ייז ןעבָאה דובכ ןוא טייקכיל

 -ענעג תולהק ערעדנַא עֶלַא ןופ רהעמ טָאה הלהק רענליו יד .סעל

 םינבר רענלױו יד .עּפָאריײא-ברעמ ןופ טעטש יד ראפ םינבר ןעב

 םוטנעדיא םעד גנוטכיר עיינ א ןוא ןָאט םעיינ ַא ןעבענעגוצ ןעבָאה

 .עּפָארייא-ברעמ ןיא

 רעד ןופ עטכישעג יד ןיא 1760 זיב 1670 ןופ טייצ רעד ראפ

 ןיא .םינואג ןוא םינבר ןופ ןעמענ עסיורג טימ ךייר הלחק דענליוו

 "אב וצ ןעביוהעגנָא םידמול רענליוו יד ןעשיווצ ךיז טָאה טייצ רעד

 לוּפלּפ ןעשידומלת םענעקורט םעד ןופ גנובערטש עיינ ַא ןעקרעמ



 4 שנליוו ןיא עדניימטשג רעשיריא רעד ןופ עטכישצג יד

 רעשיאערבעה רעד טימ ךיז ןעניטפעשאב וצ ןעננאגעגרעכירַא ןעמ זיא |
  .ך"נת ןופ ןוא תולֿפת יד ןופ קיטירק רעד טימ ךיוא ןוא קיטַאמַארג
 / ןוא קיטסימ וצ דעבירַא ?ו9פלפ ןופ ןענייז םידמול יד ןופ ערעדנא
 ,טייצ רענעי ןופ ןדמל רעטמהיראב רענליו א רענייא .הלבק וצ
 ןיא קעװַא ןליו םענעגייא ןייז טיול זיא ,ןָאדרָאג ביל ירב לאיתוקי ר
 יד טעמכ ןעוועג ןיא סע ואוװ ,אודַאּפ טָאטש רעשינעילַאטיא רעד
 -נָא טנעלפ ןעמ רעכלעוו ןיא ,עּפָארייא ןיא םעטיזרעווינוא עגיצנייא
 .טעטלוקַאפ ןעשיניצידעמ ןיא ןײרַא ןעטרָאד ןיא ןוא ,ןעדיא ןעמענ
 -יטסימ ןוא טעָאּפ ןעשידיא םעד טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה ַאודַאּפ ןיא
 רהעז טָאהעג םהיא ףיוא טָאה רעכלעוו ,ָאטַאצול םייח השמ 'ר רעק

 סלא ענליוו ןייק םייחא ךָאנרעד גידנעמוק .םולפנייא ןעקרַאטש ַא
 -יוצ ןעטיידּפשראפ וצ ןעפלָאהענטימ ליפ רע טָאה ,ןיצידעמ רָאטקָאד
 טכארבעג רעהכַאנ טָאה סָאד ןֹוא ,הלבק רענרעל-ליואוו רענליוו ןעש
 יד ןעטיירּפשראפ וצ ןעביוהעגנא ךיז טָאה ענליו ןיא זא ,וצרעד
 .ןעועג טינ ירמנל טרָאד טייצ רענעי ןיב ןיא עכלעוו ,עטקעס-םידיסח
 ,ךעלביטש עשי'ריסח עדעדנוזַאב ענליוו ןיא ןעיוב ןעביוהעגנָא טָאה'מ
 טָאה סע ןוא ,י"רא ןופ חסונ ן'טיול טנעװַאדעג טָאה'מ עכלעוו ןיא

 א ענליוו ןיא ןענופעג ךיז ראפ טָאה םוידיסח רעד זַא ,ןעזיוועגסיוא

 זיב ןעגיוצעג ךיז טָאה בצמ רעניזָאד רעד .ןעדָאב ןערַאבטכורפ ץנאג
 םעד ןערָאבעג) והילא יר ראג רעגליװ רעד ןענַאטשענפיױא ןיא סע

 ח"נקת תוכס מ"הוח 'ג ןעברָאטשעג ,1120 -- ּפ"ת חסּפ גָאט ןעטשרע

 יד טימ םזידיסח םעד טפמעקַאב קרַאטש טָאה רעכלעוו ,(1797 ---

 | | .םידיסח
 ןעטָארטעגּפָא ןענייז סע ןעכלעוו רַאפ ,ןואנ רענליו םעד ןיא

 םעד ןעמוקאב טָאה רעכלעוו ןוא םינואנ ןוא םילודג עלא טייז א ןָא
 עשידומלת סָאד טָאה ,הרות רעד ןופ ןוז יד ,"?ודנה רואמה ,, ןעמָאנ
 ןואנ רענליו םעד ןיא .קורדסיוא ןעטסכעה ןייז ןענופעג םוטנעדיא

 -יוטיל-רענליו םעד ןופ ןעלהארטש עלא טלעניּפשענּפָא ךיז ןעבָאה

 ןעשיטירק ם'נופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא ןואנ רעד .ןענרעל טרַא ןעש

 גנוקריוו עסיורג רעיוהעגמוא ןַא טָאהעג טָאה ןוא ,ןענרעל ןיא געוװ

 ןעמ טָאה ןֶא ןעטייצ ענייז ןופ .רוד-םידמול ןעגידנעמוק םעד ףיוא

 -ַאמעטסיס דומלת םעד ןענרעל וצ ןעביוהעגנָא רהעמ ץלַא ענליוו ןיא

 -ּפִא טָאה עכלעוו ,דנַאװ יד ןעלַאפנייא ןעמונעג טָאה סע ןוא ,שיט

 עַלַא .שינעטנעק-טלעוו רעניימענלַא רעד ןופ רענרעל-הרות יד טמאצעג

 ןענעכער ןעמ ןעק הפוקת רעגידרעטייוו דעד ןופ ןעטסידומלת עטרהעלעג

 ניניזטסואוואב ןעבָאה סָאו ,ןואנ םעד ןופ רעדניק עניטסייג יד רַאפ

 ןעכלעוו טימ ,רוד םעיינ םעד טכארבעגטימ גיניזטסואוואבמוא רעדָא

 .הלכשה ןופ עכָאּפע יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 -ענ ןענייז ןעטייצ ס'ןואנ ן'כָאנ םידמול רענליוו עטסערג יד ןופ
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 "וּפָאּפ ןופ רבחמ רעד) גיצנַאד םהרבא יר ,רעלַאװסָאֿפ עלעבַא יר ןעוו

 יר ןוא רעטנַאלַאס לארשי יר ,רעשטערַאז לעדוי יר ,(?םדָא-ייח, ןערעל

 :טמהיראב ןעטסרהעמ םא ןענייז םידינמ דענליוו יד ןופ ,ןהכ לטלצב

 יר ןוא ױדנַאל והילא קחצי יר ,לעװייפ לאקזחי יר ןשרד השמ יר

 .ףעזָאי בֶקעי

 ןא ,182/ ןיא סיױרַא זיא רעכלעוו ,?העפַאב רעכילרעזייק רעד = |

 ענליוו ןיא זא ,וצרעד טכַארבעג טָאה ,ןעטורקער ןעבעג ןעלָאז ןעדיא

 א טימ ךיז ןעבָאה טייל עגנוי ןוא תובישי ליפ טעדנירגעג ךיז ןעבָאה

 ,טפָאהענ ןעבָאה ךס א ?ייוו ,דומלת םוצ ןעמונעג הדמתה רערעדנוזאב

 ןופ ןערָאבַאנ יד ןעכַאמ וצ ןעבעגעגרעביא טָאה'מ ןעכלעוו ,להק סָאד

 .ןעטַאדלָאס רַאפ ןעמענ טינ רענרעל-ליואוו ןייק טעװ ,ןעטורקעד יד

 ,הבישי סילײמַאר עטסואוואב יד טנעפעעג ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא

 ךיוא ךיז טָאה טלָאמעד גָאט ןעגיטנייה ייב ךָאנ טריטסיזקע עכלעוו

 ןעבָאה סָאװ ,ןעטסידומלת עגנוי ע'בושח 40 ןופ עּפורנ ַא טעדליבעג

 ,עּפורג רעגיזָאד רעד ןופ .ןענרעל ןיא הלילו םוי טכארבראפ ןעמַאזוצ

 -ַאנ ן'טימ ןעדיא רענליוו יד ןעשיווצ ןעראוועג רעלוּפָאּפ זיא עכלעוו

 -אווענ-טמהיראב ליפ סיורא ךָאנרעד ןענייז ,"ךעלטניצרעפ יד , ןעמ

 בקעי יר ,רעצלעמ יכדרמ יר ,לשמל ,יוװ ,תובישי-ישאר רענליוו ענער

 ךיוא ןענייז עּפורג רעטנַאמרעד רעד ןופ םירבח ; ערעדנַא ןוא ןיקסעיפ

 ןוא ןעגיובנעלעגעבַאק שריה יבצ יר רעטרהעלעג רעטנַאקַאב דעד ןעוועג

 ןהָאזנעבעל רעב םהרבא טעָאּפ רעשיאערבעה רענרעדָאמ רעטשדע רעד

 "עג רעזנוא ןיא טרָא ן'דובכב א רהעז ןעמענראפ עכלעוו ,(ןחכה םדא)
 עשיסור יד ןעשיווצ גנודליב ראפ רעפמעקרָאּפ עטשרע יד סלא ,עטכיש

 .עטיל ןיא סרעדנוזאב ןוא ןעדיא

 א

 ,עּפָאריא-ברעמ ןופ ןיא טרעדנוהרָאי ןעט18 ם'נופ ףוס ןיא

 טסייג-סגנודליב רעד ןעגנורדעגניירא ,דנַאלשטייד ןופ סרעדנוזאב ןוא

 עשיאערבעה ענייז טימ ןָאסלעדנעמ .ןעדיא עשיווטיל יד ןעשיווצ

 ,םיוטש ןעטשרע םעד ןעבענעג וצרעד ןעבָאה "םיפסאמח , רעכיב-לעמַאז

 ןענייז סע .הלכשה ןופ רעטנעצ רעטסערג רעד ןערָאװעג ןיא ענליוו

 -רהעלעג ןוא רעטכיד ,רעביירש עשיאערבעה עהייר ַא ןענַאטשעגפױא

 טקנוּפלעטימ רעד ןעדאוועג ענליוו ןיא טייקניטעט רעייז ךרוד ןוא ,עט

 טיירּפשראפ ןענַאד ןופ ךיז טָאה עכלעוו ,גנודליב רעשידיא רעד ןופ

 טָאה "רענליומ ַא ןעמָאנ רעד .דנעגעג-ברעמ-ןופצ רעצנַאג רעד ןיא

 ."רעטרעלקענפיוא, ןַא ,ליכשמ א ןופ םינָאניס סלא קְלֶאֿפ םייב טנידעג

 ,184/ ןיא ענליוו ןיא טנעפעעג ךיז טָאה עכלעוו ,"?וש דעניבַאר , יד

 .ןעדיא ןעשיווצ גנודליב ןעטיירּפשראפ וצ ןעפלָאהענטימ ?יפ ךיוא טָאה
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  טרעדנעעגמוא ?העפַאב ןעטסכעהרעלַא ןַא ךרוד זיא 18/8 רהאי ןיא

 .טוטיטסניא-רערהעל ַא ןיא ?וש רעניבַאר יד ןעראוועג

 -אב טצונַאב ךיז ןעבָאה םיליכשמ רענליוו עשידיא עטשרע יד

 ןעטיירּפשראפ וצ ?עטימ סלא ךארּפש רעשיאערבעה רעד טימ סרעדנוז

 ןופ לעטרעפ ןעטשרע םעד ןיא ךָאנ ןוא ,ןעדיא ןעשיווצ גנודליב
 רעביירש עטמהיראב טאהעג ענליוו ןיוש טָאה טרעדנוהרָאי ןעטפ

 ןמלק ,ןיֿפ ףסוי לטומש ,גרובצניג ןרהא יכדרמ יווװ רעקירָאטסיה ןוא

 -ַאט ןייז ןוא ןהכה םדא יװ ןעטעָאּפ ךיוא ןוא ,ערעדנַא ןוא ןַאמלוש

 עטסעטבילאב יד ןעדאוועג ןענייז עכלעוו ,ףסוי חכימ ןהוז רעלופטנַאל

 -ַאב יד ךיוא ןענייז רענליו .ןעדיא עשיווטיל יד ןעשיווצ רעטכיד

 ןַאמ המלש .רד ןוא ןָאדרָאג ביל הדוחי רעטכיד עשיאערבעה עטמהיר

 -נעבעל יד ןופ םידימלת עניטסיינ יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןערעסלעד

 ןוא םיקדקדמ עטמהיראב ןעבענענסיורא ךיוא טָאה ענליו .,סנהָאז

 -יפ עשידיא יד .ערעדנַא ןוא גרעבנײטש עשוהי יװ ןעפַארגָאקיסקעל

 :ענליו ןיא ןרענָאיּפ עטשרע ערהיא טַאהענ ךיוא טָאה רוטַאדעט
 .רעזנוצ םוקילא ןוא ןָאררָטג לכימ ,טיד ריאמ סיזײא

 -וא ראפ רענַאיּפ ןעטסואוואב םעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 ,-םיוא ןעטנענילעטניא עּפורג ַא טָאה ,לַאטנעזָאר ןסינ גנודליב רעשיד
 טָאה'מ ןאוו ,ןעלוש ייוצ עטשרע יד ענליוו ןיא 1841 ןיא טנעפעעג

 -ניא עּפורג עניזָאד יד .םידומל עניימענלַא ןוא עשידיא טכיררעטנוא

 דעבכלעוו ,טעטימָאק םעד ןעפלָאהענטימ ליפ ךיוא ןעבָאה ןעטנעגילעט

 -וצסיוא רָאטַאנרעבוג ?ארענעג םייב ,1840 ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה

 .דנַאלסור ןיא םינבר עטעדליבעג ןעטיירנוצוצ יוװ ןַאלּפ ַא ןעטייברא

 ןעטסואוואב םעד טימ טרידנָאּפסערָאק ךיוא טָאה עּפורג עטנַאמרעד יד

 ןענירָאפ ם'נופ ןערהָאי רע-40 יד ןיא ןיא רעכלעוו ,לַאטגעיליל .רד

 -יא גנורינער רעד ןופ נארטפיוא ם'ניא ןערהָאפעגמורא טרעדנוהרהָאי

 .גנודליב ראפ ןעדיא ןעשיווצ ןעריטינַא וצ דנַאלפור לעב

 -יפ רעשידיא רעד ןופ עירָאטסיה רעד ןיא עלָאר עסיורג ץנַאג ַא

 עשידיא ייוצ עטשרע יד טליּפשעג ןעבָאה דנַאלסור ןיא רוטארעט

 .1799 רהאי ןיא ענליו ןיא טנעפעעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעקורד

 אירול ןושרנ ןוא ביל רעדירב יד ךרוד טנעפעעג ךיז טָאה קורד ןייא

 -יווצ רעד .יקסרימ ףעזָאי חלג ןעשילױוּפ ַא ןופ עמריפ רעד רעטנוא

 ןייז טימ סענייפ היבוט ךרוד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא קורד רעט

 ייווצ עניזָאד יד וצ ףתוש ַא רַאפ ןענַאטשענוצ זיא 1859 ןיא ןהוז

 ןופ רעבירַא ןיא רעכלעוו ,םָאר רעדירב יד ןופ קורד רעד ןעקורד

 רעד ןעװעג קורד ס'םָאר זיא טייצ עסיוועג ַא .ענליוו ןייק ענדָארג
 ַא טנעפעעג ךיז טָאה 1862 ןיא .דנעגעג ןעצנַאג ןיא רעניצנייא

 -ורד עניזָאד יד תמחמ .עכילטע ךָאנ -- רעטעּפש ןוא ,קורד רעיינ
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 ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו םורַא ,רעטנעצ א ןערָאװעג ענליוו זיא ןעק

 .ןָאיַאר ןעצנַאג ןופ ןעטפערק עשירָארעטיל יד טריפודג

 .-ילער :; תורבח יילרעלא ןיא ןעוועג ךייר ןָא דימת ןופ זיא ענליוו

 טעמכ .עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עניטעטלהָאוו ,עשירעהיצרעדגנודליב ,עזעיג

 .זיולק רהיא טָאה סעירָאנעטַאק ייוצ עטצעל יד ןופ הרבח עדעי

 ןופ (טייצ רעיינ רעד זיב) עטכישעג יד ,ןעצרוק ןיא ,זיא סָאד

 -עג קלָאפ ןופ ליומ ם'ניא זיא עכלעוו ,הלהק רעשידיא רענליוו רעד

 ."אטילד םילשורי, ןעמָאנ ן'טימ ןערָאװעג טניורק

: + 

 ץַאלּפ ן'בושח א ענליו טמענרַאֿפ עטכישעג רערעיינ רעד ןיא

 -יא ןופ ןוא ןעננוגעװאב עשידיא עטסנרעדָאמ יד ןופ רעטנעצ סלַא

 יד ןופ ביֹוהנֶא ןיא ךָאנ .?ללכב ןעבעל  ןעכילטפאשלעזעג ןעשיד

 ענליו ןיא ךיז ןעבָאה טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןיא ןערהאי רעעס

 עגנוי עטנעגילעטניא עשידיא ןֹופ סעּפורנ עטשרע יד טעדנידנעג

 רעגידסלאמאד רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעבָאה עכלעוו ,טייל

 "יװצ ןעקעוורעד וצ טכוזעג רוטַארעטיל "רעקסעשטינדָארַאנ , רעשיסור

 ןוא ןעגנומערטש עשיטילַאּפ ראפ ןיז םעד רעטייברא עשידיא יד ןעש

 .קנַאדעג ןעשיטסילאיצאס םעד טימ סרעדנוזאב ,ייז ןעכאמ וצ טנאקאב

 -טסבלעז ראפ םיצובק טעדנירגעג ןעבָאה ןעטנעגילעטניא עטנָאמרעד יד

 םיצובק עגיזָאד יד ןוא ,גנומָאקלופרַאפ עכילטּפַאשנעסיװ ןוא גנודליב

 "יז סע עכלעװ ןופ ,ךעלדנערעק יד טייצ רעד טימ ןעראוועג ןענייז

 .םינקסע ןוא ןערָאטַאטיגא עשיטסילאיצַאס עשידיא עטשרע יד סיורא ןענ

 עשיטסילאיצַאס עכלעזַא ןופ ןעמענ יד ןענַאמרעד וצ גונעג זיא'ס

 יד ןופ ןעטימניא טָאה דעכלעוו ,ןאמרעביל לאומש הא יװ רעוט

 -ָאס ןעשיאערבעה ןעטשרע םעד ןעיוו ןיא ןעבעגעגסיױרַא ןערהַאי רעזס

 רענליו יד .ן'שטיוװעלעדנוז ןוא ,"תמאה , ?אנרושז ןעשיטסילאיצ

 א רהעז טַאהעג טייצ רהיא ןיא טָאה "?וש , עשיטסילאיצאס-שידיא

 עשידיא עסיורג ענידעביא יד ףיוא סולפנייא ןעקרַאטש ַא ןוא ןעסיורג

 .ַא .א וװעליהָאמ ,קסנימ יווװ ,עטיל ןיא ןערטנעצ

 ךיוא ןעבָאה ,םזינויצ רעד ךָאנרעד ןוא ,גנונעװַאב ןויצ-תבח יד

 עגיניוטסואואב עטשרע ערעייז ןופ ליפ ענליוו ןיא ןענעכייצראפ וצ

 ךיז טָאה ענליוו ןיא .םינקסע ןוא ןעטסידנַאנַאּפָארּפ עשינרענע ןוא

 -לארטנעצ רעשיטסינויצ רעד ןענופעג ןערהָאי המכ ןופ ךשמ ם'ניא

 טייברא רעשיטסינויצ רעד טימ טרהיפעגנָא טָאה דעכלעוו ,טעטימָאק

 ןעטָארטראפ קרַאטש ןעװעג ןענייז ענליו ןיא .דנַאלסור ץנַאנ ןיא

 ןעגנוריטַאש עשיטסילאיצאס טימ ןעייטראּפ עשיטסינויצ ערעדנוזאב יד

 רעד ןעבענעגסיורַא ךיוא ךיז טָאה ָאד .ַא .א ןויצ ילעוּפ ,ס"ס :יװ

 ."םעצווָאמייס , יד ןופ ןַאנרָא
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 רעד ןֹופ עטכישעג רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה ענליוו |

 ,"דנוב , ם'נופ סרעדנוזאב ןוא ,ללכב גנוגעוואב רעטייברא דעשידיא

 ןענייז ענליו ןיא .ק .צ ןייז טָאהעג טּפָא ךיוא ָאד טָאה רעכלעוו
 ןוא עסערּפ עלַאנעלנוא עשיטסידנובי-שידיא עטשרע יד ןענַאטשטנע

 -סידנוב יד ךיוא טייצ רעסיוועג ַא ןופ ךשמ ןיא ןוא ,רוטארעטיל

 ןעמּוקעגרָאפ ןענייז ענליו ןיא .ןעטפירשטייצ עשידיא עלאנעל עשיט

 .ןערהָאפנעמאזוצ עשיטסידנוב עכילטע

 טלעקיווטנע ךיז טָאה ,ןענָאז ןעמ ןעק גידרמערוטש ,קרַאטש רהעז

 רהָאי ןיא ענליו ןיא ןעבעל עכילטפַאשלעזעג-שיטילָאּפשידיא סָאד

 ענליו ןיא טלָאמעד ."געט עיירפ, ענעפורעג-יױזַא יד ןיא- ,95

 -סור ןיא ןערטנעצ עשידיא ערעדנא עלַא ןופ טעמכ שארב ןעגנאגעגנ

 | .עטיל ןיא םרעדנוזאב ןוא ,דנאל
 -אזוצ רעד ןעמוקעגרָאפ ךיֹוא טייצ רענעי ןיא ןיא ענליוו ןיא

 סע ןעכלעוו ףיוא ,רעוט-ללכ עשידיא עטסטנאקאב יד ןֹופ רהָאפנעמ
 טָאה סאוו ,"רעכיירג-עד יד ןופ דנאבראפ רעד טעדנירגעג ךיז טָאה

 -עט רעשיטילַאּפ רעשידיא רעד טימ טרהיפעגנָא טייצ עסיוועג ַא

 רעד ףיוא העּפשה עסיורנ א טַאהעג טָאה ןוא ,דנאלסור ןיא טייקניט

 .עמוד דענעװטסרַאדוסָאנ רעטשרע רעד וצ עינַאּפמאק-ל?האוו

8 
 יָא א

 רעד ןיא ןעטנעמָאמ-טּפוה יד ןעכירטש עצרוק ןיא ןענייז סָאד

 עמָאקלופ ,עיוננעג יד .הלהק רעשידיא רענליו רעד ןופ עטכישעגנ

 ךָאנ ףראד הלהק רענליו רעגירהעיטרעדנוהליפ רעד ןופ עטכישענ

 .רעקירָאטסיה רהיא היוא ךָאנ טרַאװ ןוא ןעדעוװ ןעבירשעג טשרע



 .יקסדָאגיװ בסעי .רד

 תולהק רענליוו יד רעביא קילברעביא רענײמעגלַא
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 ללכב תולחק חכמ 1 יי

 םעד וצ טייקנירעהעגנָא ןופ ?היפעג רעד

 -טיא ןעכלעו ןופ ,ץובקיסקלָאפ ןעשידיא

 -לייט רעקנינילק א רָאנ ןיא ךיחי רעכיל

 -לעװ ,הלעמ עטסערג יד רשפא ןזיא ,עלעכ

 רעטנוא טלעקיוטנא ןעדיא ייב ךיז טָאה עכ

 ןעכילטסגיק םעד ןופ קורד ןעכילצרעמש םעד

 ."וווצ רעד סָאװ ,סעצַארּפ-סגנוביילסּפָא

 הקספה םוש ןייק ןהָא טָאה תולג רעניד'תוירזכא רעגירהָאי דנעזיוט

 טנידיטרַאפ ךיז טלָאװ דיא רעדעי ןעו .ןעדיא ייב טרהיפעגסיוא

 רעד רָאנ ;ןהענרעטנוא טזומענ רע טלָאװ ,ןיילַא ץנַאג טפמעקעג ןוא

 -וצרעבירַא ףיוא תוחכ גונעג טַאהעג טָאה ,ץובק-סקלָאפ רעד ,ללכ

 ,ןעגנוגלָאפרַאפ עטרעהרעד טינ ןוא תורצ עטנערבעג עלַא יד ןעגָארט

 ןופ יו ,םהיא ףיֹוא ןעטיש וצ טרעהענפיוא טינ ךיז ןעבָאה עכלעוו

 .ןערַאה -- עפש ַא

 ןפ המקיי מ

 ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד ךרוד יו ,רימ ןעקרעמ רעבירעד
 ,םידָאפ רעטיור ַא יװ ,ךיז טהיצ ךאלטדעטש ןוא טדעטש עשידיא
 עשידיא ןופ טייברא עדנעיובפיוא ןוא עדנעציש ,עדנעגינייארַאפ יד
 ייז ; תולהק ןעמָאנ םעד גידנעטש טינ רשפא ןענָארט ייז ,תולהק
 ןופ ןעמאטש סָאװ ,ןעמענ עגיד'הנושמ ץנאג ןעטלעז טינ ןעבָאה

 -קנופ עלערוטלוק רעדָא עזעיגילער ,עשיּפָארטנאליפ ערעדנוזאב ערעייז
 ןערטנעצ .ה .ד ,תולהק ייז ןענייז ,ךָאנ ןכות םעד טיול ,רעבָא ,סעיצ
 -אהעג ןעבָאה ןעדיא ואוו ,ץובק ןעשידיא ןעטריזינַאגרָא םעד ןופ
 ףליה:טסבלעז רעייז ,תוחכ-ץוש ערעייז עלַא טלעקיוטנא ןוא טעוועד
 -פביףֹוס ןעבָאה עכלעוו ,דנאטשרעדיוו ןעוװיסַאּפ ןעניזיר רעייז ןוא
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 48 רהָאי גיצכשז עטצפל יד רַאפ תולהק רצנליוו יד

 ןוא םיאנוש ןופ טלעו רעצנאג ַא רעביא ןוחצנ ַא ןעטלַאהענּפָא ףוס

 .גנַאנרעטנוא ןופ םויק ןעשידיא םעד טעװעטַארענּפָא ןעבָאה

 עניזָאד יד טהעג ,טבעלענ רָאנ ןעבָאה ןעדיא וואו ,םוטעמוא

 ,ןעגנונלָאפרַאפ יד וצ ?לעלַארַאּפ תולהק יד ןופ טייברַא עטריזינַאנרָא
 עטצעל יד רעקרַאטש סָאװ : ןהעטשסיוא טזומענ ןעבָאה ןעדיא עכלעוו
 רעד ןערָאװעג זיא רעניטייזליפ ץְלַא ,רעסערג ץלַא ,ןערָאװעג ןענייז

 .תולהק עשידיא יד ןוֿפ חכ רעדנעציש רעד ןוא רעדנעריזינַאנרָא

 טוייוו עטכישעג עשיריא עיינ יד סָאד ,ריפ ןעהעז רעטייוו
 עשידיא יד ןופ גנוקראטשראפ ַא ןוא עיצַארטנעצנָאק ַא סיורא
 ; תודירי עשידיא עטפָא יד תעשב תולהס יד ןופ ךיוא ןוא תוחכ

 ןעמוקאב ןעדיא ןעו ,תוילע עטש'רמולכ ,ענעטלעז יד ,טרעקרַאפ
 ךילג ןעפור ,טכער ענעריּפַאּפ רעדָא תוחטבה 'ואווצענרע לשמק
 רעשביה א ; םיצובק עשידיא יד ןיא חכ ןעלאגופירטנעצ ַא סיורא
 דלַאב טביוה ,עטעדליבעג יד ןוא עכייר יד רקיע רעד ,ןעדיא לייט
 טימ ךיז ןעהיצ ,רוטלוק עדמערפ ןופ הרז-הדובע רעד ןעניד וצ ןָא

 טינ ךָאד רעבָא ךיז ןענעק -- ןוא עיצַאלימיסַא רעד וצ תוחכ עֶלַא
 ...ןערילימיסַא

 תולהק יד ןופ טייברַא עדנעריזילַארטנעצ יד ךיוא םרעוו ןַאד

 ,ןעדיא ייב ףיוא טינ דלַאב ךיז טביוה סע זיב ,טכַאװשעגּפָא קרַאטש

 עלעה ַא טפראוו עכלעוו ,הדירי עקרַאטש ַא ,זיא רעגייטש רעד יוװ

 ףיוא ןוא םינימה לכמ ןעננוגיטכעראבכיילג ענעריּפַאּפ יד ףיוא טכיל

 -רַאפ ַא ןָא רעד ךיז טביוה ןַאד ;גנוגיטכעראביילג-טינ עשיטקַאפ יד

 ױזַא -- ןוא ,ץוש-טסבלעז ןעלַאנָאיצַאנ םעד ןופ טייברַא עטקרַאטש

 ..רדסכ סע טהעג

 ןעגנירדניירא טינ טעוװ גנוגיטכעראבכיילג עשידיא יד ןמז לכ

 ןעשיוצ ,רעקלעפ עלַא ןופ ןייזטסואוואב סטכער םעד ןיא ףיט ץנַאג
 -כעראבכיילנ טינ שיטקַאפ ןייז ןעלעוו ןעדיא ןמז ?כ ,ןעבעל ייז עכלעוו
 ןיא ןה ןוא ןעשיטילַאּפ רעייז ןיא ןה ,ןעליוויצ רעייז ןיא ןה טניט

 ,תולהק ןיא ןעגיטיונ ךיז ןעדיא ןעלעוו -- ,טכער ןעלַאנָאיצַאנ רעייז
 ,רקיע רעד ,ןוא םיצובק עניטרָא יד ןעריזינַאנרָא רַאפ ןערטנעצ סלַא
 -לופ שיטקַאפ ןערעוו ןעלעוו ןעדיא ןעו ,טשרע !ץוש-טסבלעז רעייז

  ןעשימָאנָאקע ןיא ןענעק ךיז ייז ןעלעוו ,טניטכעראבכיילג גידנעטש

 עדנעכערּפשטנא יד טימ ןעצנאגניא ןעסינפיונוצ טרּפ ןעשיטילָאּפ ןוא
 ,ןעבעל ייז עכלעוו ןעשיווצ ,רעקלעפ-סטייהרהעמ יד ןופ ןעגנוריּפורג
 -ַאזינַאגרָא-חלהק עגיטרָא ןיא ןעגיטיונ ךיז ייז ןעלעוו ןַאד ךיוא רעבָא
 (* ,טייברַא רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעייז ראפ סעיצ

 .1084 רהָאי ןופ הלחק רעד ןופ טכירַאב םעד וצ רחיפניירַא ןיימ העז (*
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 רעד ןופ רחָאי גיצרעפ עטצעל יד רַאפ הלחק רענליװ יד

 | ,חלשממ רעשיסור

 תולהק יד ןופ ענַאל עכילטכער יד זיא טייצ רעניזָאד רעד ןיא
 טכַאמ עשירעבעגצעזעג יד :עניד'הנושמ ץנַאג ַא ןעוועג דנַאלסור ןיא
 סלַא ,תולהק עשידיא יד לעמרָאפ טנעקרעדנָא טינ טייז ןייא ןופ טָאה

 רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ ; עיצוטיטסניא עכילטכער-ךילטנעפע ןַא

 -הריתס לָאצ עסיורג יד .טכער עגיזָאד יד טנעסײלעגּפָא טינ ךיוא יז טָאה

 ַאַא ןעפַאשעג ןעבָאה טרּפ םעד ןיא ?ןעסולשאב עשיטאנעפ , עגיד

 ךיז טָאה טסירוי רעטסנרע ןייק ןעכלעוו ןופ ,רעטנָאלּפ ַאזַא ןוא סָאַאכ

 .ןערעטנַאלּפסױרא טנעקעג טינ לָאמנייק

 טרהיפעג גידנעטש טעמכ ןעדיא ענונב טָאה סָאװ ,גנוריגער יד

 טלהיפעג סָאַאכ םעד ןיא ךיז טָאה ,קיטילָאּפעיצַאנימרעטסקע ןַא

 ןעמ טָאה חלהק רעד ןופ תובייחתה יד ייב ?ייו ,טוג רהעז תועמשמ

 ; עיצוטיטסניא רעכילטכער-ךילטנעפע ןַא טימ יװ ,טדערעג רהיא טימ

 ןעמונעג וויאַאנ טָאה ,ףיורעד ךיז גידנעזָאלרַאפ ,הלהק ַא רעבָא ןעוו
 ריד טלעפענ, ...טנָאזענּפָא -- רהיא ןעמ טָאה ,טכער חכמ ןעדייר

 "!לעסינקַאנק ךימ ףור ,הענ ָאט ,טינ סָאד רשפא

 -ךַאֿפ ןיא ןיוש ןיא תולהק עשידיא יד ןופ עגַאל עלעיצנאניפ יד
 יד .ערעסעב דנעטיידאב א ןעוועג ענַאל רעכילטכער רעד טימ ךיילג

 -טכיל, רעד ןוא "רעײטש-עקבָארָאק, רעד :ןרעייטש עשידיא-לעיצעּפס

 -ענ ןעבָאה -- (רָאבס יִאנשטעווס יא רָאבס ינשטָאבָארָאק) "רעייטש
 -ילער עשידיא יד ןופ גנוגידירפאב יד רַאפ דוסי ןעדילָאס ַא ןעפַאש

  "רַאפ רעלַאיצַאס רעד רַאפ ?לכב ןוא ןעטיונ עשיּפָארטנאליפ ,עזעיג
 רַאפ סָאמ רעסיוועג א ןיא ךיוא יו ,ןעסַאמ עשידיא יד ןופ גנוגרָאז
 .טיונ רעלערוטלוק רעייז

 רעד טרפב ,רעטקערידניא ַא סלַא ,רעייטש רעשידיא רעד ,תמא

 ערעווש ַא רהעז סלַא טניילעג ךיז טָאה ,?עקבָארָאק, יד ,רעייטש-שיילפ

 ,עסַאמ רעמירָא ןוא רעטיירב רעשידיא רעד ןופ סעציילּפ יד ףיוא אשמ

 עטמהיראב יד ט'הנעט'עג ןעבָאה --- ?? ןייז שרעדנַא לָאז יו , רעבָא

 ..םייצ רענעי ןופ םיאבג

 ןעמענאב רעייז ןיא טלעגיּפשענּפָא בנא ןעבָאה םיאבג עגיזָאד יד

 -טנעפע ןעשידיא םעד וצ ןוא ?לכב סעיצוטיטסניא עשידיא יד וצ ךיז

 טָאה סָאו ,םזיטולָאסבַא ןעטסמערטסקע םעד טרפב ןעשַארג ןעכיל

 סמענייק טימ בור יִּפ ?ע ךיז ןעבָאה ייז .,דנַאלסור ןיא טשרעהעג ןַאד

 -ערעג טינ ,ןעשנעמ ענענייא עכילטע ןופ גנוניימ רעד ץוח ,גנוניימ



 40 | רהָאי גיצכשז ףטצשל יד רַאפ תולחק רעמליוו יד

 רעסעב ןעוועג ןיא ייז רַאפ יו ,םמצע תעד לע ןָאטענ ץְלַא ןוא טנעכ

 ,טלָאװעג טושּפ ךיז טָאה ייז יוװ רעדָא

 ַא טַאהעג רָאנ טינ טָאה םיאבנ ענידלָאמאד יד ןופ טכַאמ יד
 ןענָארטעג ןעטלעז טינ טָאה רָאנ ,רעטקַארַאכ ןעשירעשרעהטסבלעז

 ןעבָאה ןעסור יד) טיײקגיּפעקרַאטש רעטרינרָאב ןופ לעּפמעטש םעד

 ,טנַאסערעטניא זיא סע .("רודָאמַאס, טרָאװ ןעגיטכיר םעד רַאפרעד
 .לשמל ענליוו ןיא ןערָאװעג "ןעבילקענ , ןענייז "םיאבנ , עגיזָאד יד יו

 ןעמורעגפיונוצ (טָארטסינַאמ) "עוװַארּפוא, ןיא ןענעלפ רהָאי ןעדעי
 עגיטרָא ןעדיא .ה .ד ,ןעדיא "ינשטָאטישזַאז ןוא יִלדעיסָא , יד ןערעוו
 -אב ַא ףיֹוא ןעבירשרַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עדנעבָאהליואוו ןוא

 -רהָאי טלעטשענפיונוצ ןעמ טָאה עטסיל עניזָאד יד .עטסיל רעדנוז
 ךיז ןעבָאה סע ביוא .םיאבנ יד ןופ ןעגנוזייוונֶא יד טיול ךילרהעי
 ,ןעדיא "ענינעּפשרעדיװ, ןעזיווענסיורא ןעלהַאו זיא סע עכלעוו ייב

 .עטסיל רעד ןופ ןעקעמסיוא ךיילנ ייז ןעמ טנעלפ

 עטצעל יד .םיאבנ ןעביילק סָאד ןעגעלפ "םיבשות, יד טָא |
 טָאה םלוע רעד ןוא ןעטַאדידנַאק יד ןופ ןעמענ יד ןעּפורעגנָא ןעבָאה
 טושּפ -- (! ןעליוו רימ) "!םעיַאלעשז ! םעיַאלעשז , ןעירשעג ייברעד

 ...1 ךינ ןוא

 סָאװ ,עכייר יד ןופ ןעבילקעג סלָאמאד זנוא ייב ןעמ טָאה םיאבנ

 רעבירעד ןענייז ןוא ..דחוש עטמאעב ערעכעה יד ןעבעג ןעגעלפ
 יּפ לע ןענייז ץנענילעטניא רעשימעדַאקַא רעד ןופ ! םיפיקת ןעוועג

 יירד-ייוצ ןעבָאה ךילנהעוועג .ןערָאװעג ןעבילקעג סָאוװ-נינעוו בור

 ןעדיא רענליו עַלַא טימ טרהיפעננָא ,לעפעלכָאק עשיטדָאטש ,םיאבנ
 .ךיוא ןעכַאז ענהעש ןייק טינ רָאנ ןָאטענּפָא לָאמַא ןעבָאה ןוא

 עינָאגַאמעד עשיאבנ יד טייוו יו זיב ,טזייוואב לַאפ רעדנעגלָאפ
 .ןהענרעד טנעקענ טָאה

 רענליוו ןופ רָאטקַאדףעש רעד ןעברָאטשענ זיא 1897 רהֶאי ןיא
 עכלעוו ,עלעטש רעטנַאקַאו רעד ףיוא .ןושרעג וועל ,לָאטיּפש ןעשידיא

 ןעטלַאהענפיוא סלָאמאד ךיז טָאה לָאטיּפש רעד) רשוי םעד טיול טָאה
 טפרַאדעג עלעטש יד טָאה נהנמ םעד ןוא (טלענ עשידיא ףיוא רָאנ

 -נַאק עכיירלהַאצ יד ןעשיוצ ,רָאטקָאד רעשידיא ַא רָאנ ןעמענרַאפ

 רעטסואוואב ַא ,םָאר .רד טַאהעג ןעסנאש עטסערג יד ןעבָאה ןעטַאדיד
 ַא ךיוא ,רָאטקָאד רעסיוועג ַא ןוא ,רעוט רעכילטפאשלעזעג ןוא גרוריכ

 -עג טָאה רעכלעוו ,יאבנ-טדָאטש טּפוה םעד ןופ םעדייא ןַא ,נרוריכ
 ערעכיג ַא סָאװ ןעכַאמ וצ םעדייא םעד ידכ ,סעקשטַאט ןיא טיײברַא
 -ףעש ַא ןופ ?עטש יד ןעזָאלרעביא ,עקיטקארּפ ערעסערג ַא סָאװ ןוא
 גנוניימ רעד ךָאנ ,טנעקעג טלָאװ ,םִאֹר .רד יוװ ,גרוריכ ַאזַא רָאטקָאד

 ךיז טָאה סע ןעוו ..םעדייא םעד ןעדָאש ןעגנערב ,רעווש םעד ןופ



 יקסרָאגיױװ בֵקָפִי .רד 40

 ןיא יא ןענייז םִאֹר .רד ןופ ןעסנַאש יד זַא ,ןעזיוועגסיורא דלַאב

 ןעסנַאש יד יװ ,ערעסערג דנעטיידאב ןעוועג גרוברעטעּפ ןיא יא ,ענליוו

 ןעלַאפענ ,לעּפעלכָאק יד ,רעווש ןייז זיא ,רָאטקָאד ןערעדנַא םעד ןופ

 יד טימ םענייאניא ןעגנַאגעגקעװַא ןיא רע :"האצמה , ַאזַא ףיוא
 רענליו םוצ ,,8פ ןוא .ב ,הלהק רענליוו רעד ןופ םיסנרּפ-טּפיוה ייווצ

 ןופ ןעמָאנ ןיא, טָאה ןוא (ץינעוװערג"ןָאפ ךיז טכוד) רָאטַאנרעבונ

 ן'םיוא סָאד ,םהיא ןעטעב ייז זַא ,השקב ַא טגנאלרעד "ןעדיא רענליוו

 לָאטיּפש ןעשידיא רענליו ןופ רָאטקַאדףעש ַא ןופ טרָא ןעטנַאקַאװ

 רָאטקַאדףעש סלַא :הווה ךכ יו דיא ןייק טיג ןערעװ טמיטשאב לָאז,

 ...1 םור ַא ,ווָאנינאשטרוט .רד ןערָאװעג טמיטשאב זיא

 םייב םינינע ענײמעגלַא רַאפ טנעמַאטרַאּפעד ןופ וװיכרַא םעד ןיא

 .טנעמוקָאד "רעשירָאטסיה , ַא ןעבילבעג זיא םוירעטסינימ-ןרעניא

 -שאר רענליוו ַא ןעגעוו סעדנענעל ענליוו ןיא םורא ןעהעג רעטייוו
 -סקע ןייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,וז---א לעדוי ,?הקה

 םוש ןייק ןנָארטרַאֿפ טנעקעג טינ טָאה ןוא יירעשרעהניילַא רעמערט
 ןייק ןהֶא ךיילג טָאה ,ןעסייהעג טָאה רע סָאװ ,ץלא ; ךורּפשרעדיװ

 ןעטלַא םעד ךָאנ ןערעװ טרהיפענסיוא טזומעג הלילחו סח םיונש
 (! ךיא סייה ױזַא ,ךיא ליוו ױזַא) *! אעבוי קיס ,ָאלָאװ קיס , :טּפעצער

 ןענייז ןעּפיט עוויטַאנענ עגיזָאד יד זַא ,ןעניימ טינ רעבָא רָאט ןעמ
 טייצ ןופ ןענייז סע .ןעדיא ייב ןעּפיט עשיאבג עניצנייא יד ןעוועג
 ןעשנעמ תולהק יד ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ןעמואוושעגפיורַא טייצ וצ

 תבוט םעד ןוא עניהעפ-סטייברַא ,עוװיטקודָארּפ רהעז ,עכילצונ רהעז
 .עטעדליבעג גינעוו-רהעמ ,ענעבעגרעביא ??כה

 רעגיצכַא יד ןיא ןעווענ זיא ןימ םעד ןופ רעהעטשרָאפ רענהעש ַא
 'ה רעד טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רעניצניינ ביֹוהנֶא ןוא

 ַא ,רעגולק ַא ,טינש ןעשי'ליכשמ ןופ תיבה-לעב א ,ץלָאס "עינומ,
 ןוא טרימרָאפער טייחרעליטש רע טָאה ,רעשיטקארּפ ַא ןוא רעגיציוו
 זיב ךיז טָאה הלהק רענליוו יד יז ,"חלודג-הקרצ רענליוו, יד טיינאב

 -נייא ןעטשרע םוצ טָאה ץלָאס .מ .ןעפורעג ןערהָאי עטצע? יד וצ

 ןיב טָאה עכלעוו ,הלהק רעד ןיא עירעטלַאהכוב ע'תמא ןא טרהיפעג
 -"רךמולכ ַאזַא סלָאמאד טָאה ןעמ יװ ,"ןעוויוא ן'פיוא ןעבירשעג , םהיא

 -ענּפָא קראטש םעד ץלָאס טָאה רעטייוו .ןעפורעג עירעטלאהכוב עטש

 .ןהעזסיוא םענרעדָאמ םעיינ ַא ןעבעגעג םלוע-תיב ןעשידיא םענעזָאל

 ,גנֹונדרֶא ןיא טכארבעג טפאשטריוו-הלהק עצנַאג יד ךיוא טָאה רע

 טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןערהָאי רעניצניינ יד ןופ ףוס םוצ

 ךיז טפאשלעזעג עשיסור יד טָאה ןעטסניצנאװצ ןופ ביֹוהנֶא םוצ ןוא

 -נערעפיד וצ רהעמ ץלַא ךילטפאשלעזעג ןוא שיטילָאּפ ןעביוהעננָא
  ןעמונעג ךיז ןעבָאה סעצָארּפ ןעניזָאד םעד טימ םענייאניא ןעריצ



 4 | רהָאי גיצבעז שטצעל יד רַאּפ תולחק רענליוו יד

 :ןעגנומערטש עניטכעמ ייוצ ןעדיא עשיסור יד ייב ךיוא ןעקרעמ'

 טסואוואב ואוו ,ןעבָאה עכלעוו ,עשיטסינויצ ַא ןוא ערענָאיצולָאװער א
 ןעגידנערהיפ ,ןעטסעב םעד טּפַאכענמורא ,טסואוואבמוא ואוו ןווא
 .דנעגוי יד טרפב ןוא ןעדיא עשיסור יד ןפ לייט

 רעטריצילּפמָאק ,רערעװש ןערָאװעג זיא ןעבעל רעשידיא רעד
 יד ןיא ןעגנערדניירא ןעזָאלעג טינ רהעמ םינּפ ?כ לע ךיז טָאה ןֹוא
 םע .תולהק עשיּפָארטנַאליפ-זעינילער עניטציא-זיב יד ןופ תומא 'ד

 ןעלהיפ וצ רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ענליוו ןיא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה
 -ניירא ךיז ןיא לָאז סָאװ ,רעטנעצ םעיינ ַא ןעדנירג וצ שינעפרעדאג ַא

 טיונ עכילטפאשלעזעג יד ךיוא ?ייט םוצ ןוא עשיטילָאּפ יד ךיוא ןעמענ

 ,ךילגעמ ןיא סע ליפיוו ףיוא ,ךיוא רָאנ ,ןעדיא רענליוו ןופ רָאנ טינ

 יד ןיא טרפב ,טזומעג טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןעדיא עשיסור עלַא ןופ

 -ניירא ,292ב3 טדעטש עשיסור ערעסערג יד ןיא ןוא טדעטש-ץנעדיזער
 .טקַאטנַאק ןעטנעהַאנ ַא ןיא ןעטערט

 רעטנעצ-חלהס ַא ןעפמַאש וצ שינעפרעדאב ַא טלהיפענ ךיז טָאה סע

 -ברוד סָאד ןעּפָא .םענרַאֿפ םענרעדָאמ ןעכילטלעוו ןעטיירב ַא טימ

 -נוא ןעוועג ,ךיז טהעטשרַאפ ,זיא טכאמ רעשיסור רעד ךרוד ןערהיפ

 טהעטשרַאפ ,טנעקעג טינ טָאה רעדיוו עיצַאזינַאגרַא ןימ אזַא ,ךילנעמ

 .ןערעוו טריקסַאמרַאּפ טזומעג טָאה יז ; ןערעוו טריריּפסנַאקרַאפ ,ךיז
 סָאװ ,טפאשלעזעג עשידיא ַא ענליוו ןיא טעדנירגעג ןעבָאה רימ

 -בִא עיאויבוילַאטארב, :ןעמָאנ ןעלעיציפָא םעד ןענָארטעג טָאה

 םענענייא ןַא טימ (טפאשלעזעג עדנעביל-ךילרעדירב) ?ָאווטפעשטש

 עלערוטלוק ,עשיּפָארטנאליפ עטיירב ןעבענענ רהיא טָאה סָאװ ,טוטַאטס

 ענעגייא ןעדנירג וצ טייקכילנעמ יד ךיוא ןוא סעיצקנופ עלַאיצַאס ןוא

 ערעדנַא טימ טקַאטנָאק ןיא ןהעטש ןוא ענליוו רעסיוא ןעננולייטּפָא

 | .טדעטש

 יד ןעגיוצעגניירא רימ ןעבָאה טפאשלעזענ רעניזָאד רעד ןיא

 ךיוא ןענייז סע .ענליו ןופ ץנענילעטניא עטסוויטקַא ןוא עטסעב
 .הלהק רעד ןופ םיסנרּפ יד ןוא םיאבנ יד ןערָאװעג ןעניוצענוצ

 ןענופעג ךיז ןעבָאה טפאשלעזעג רעיינ רעד ןופ םויה-רדפ ן'פיוא

 .ענײמעגלַא ךיוא יו ,ןעבעל ןעשידיא רענליוו ןופ ןענַארפ עניטכיוו

 עכילטע יד רַאפ טָאה טפַאשלעזענג-הלהק עכילטנעגייא עניזָאד יד

 עכילצונ ?עקיטש עשביה א זנוא ייב ןָאטענּפָא םויק רהיא ןופ רהֶאי

 ,הלהק רעניטפניקוצ רעד רַאפ געוו םעד טנעכייצעגנָא טָאה ןוא טײברַא

 -לַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד ןופ דוסי רעד ןערעוו טפרַאדאב טָאה סָאװ
 - ..עימָאנָאטױא רעלַאנַאסרעּפ

 ןעננאגעג זיא הלהק רענליוו רעד ןופ גנולקיווטנא עגידרעטייוו יד
 -לעוו ,טָאר רענעפאשעג הלהס רעד ייב רעד סָאד ,גנוטכיר רעד ןיא
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 ,םינקסע עכילטפאשלעזעג עוויטקַא בור םעד ןופ ןענאטשאב זיא רעכ

 טָאה ןוא טייברַאהלהס רעצנַאנ רעד רַאפ ןָאט םעד ןעבענענ טָאה

 יָאסבַא רעד ..םיסנרּפהלהק עטלַא יד םיוצ ןיא ןעטלַאהעג קרַאטש

 -ָאסבַא רעד ןוא ןעכָארבעג ךיז טָאה םילשומ עשיסור יד ןופ םזיטויל

 ןהֶא םנה ,ןערָאװעגנ טמיוצעננייא זיא םילשומ-הלהק יד ןופ םזיטויל

 עלענָאיצוטיטסנָאק עשיסור עצרוק יד .עיצוטיטסנָאק רענעבירשעג ַא

 עשידיא יד טקורענּפָארַא קרַאטש טָאה סָאמוד 4 ערהיא טימ הפוסת

 ,רעטנעצ ןעשידיא ַא ןופ טרָא םענעביוהעג םעד ןופ ללכב הלהק

 ןערעגיטכיוו ליפ ַא ןוא ןערעניטכעמ ליפ ַא ,םעיינ א ייברעד גידנעפאש

 רעייז יו ,ןעבָאה ןעדיא ןעכלעוו ףיוא ,רעטנעצ ןעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 -פָאה עסיורג וצ ןוא ליפ ןצ טגעלעג ,זיא רענייטש רעשיטסימיטּפָא
 ,זיא זנוא ייב, ןַא ,ןעזיוענסיורא דלַאב ךיז טָאה סע ןעוו ..ןעגנונ
 רעיינ רעד , ןעוו ןוא ,"םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןייק ָאטינ ,ןעקנַאד וצ טָאג

 זיא ,עלעביטש-ןעטרָאק ַא יװ ןערָאװעגנ ןעפרָאװאוצ זיא "רדס-הכולמ

 ןַא ףעזעװ ײטרַאּפ 8 ,ןעדיא ייב טרפב ,דנַאלסור ןיא ןעבילברַאפ ךָאד

 -ראפ עשיסור יד וצ ןוא רעטעדליבעג סגירעביא-טינ ,רענערהַאפרענוא

 ,ןעזעוײטרַאּפ ַא ךָאד רעבָא ,רעטסַאּפענוצ-גינעוװ וצ ןעשינעטלעה

 -ףלא ןעשיטילַאּפ םעד ןעבעל םייב ןענרעל ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 רעבירַא תולהק יד ןופ סעיצקנופ עשיטילָאּפ יד ןענייז םורא ױזַא .תיב

 .ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידיא יד וצ

 רעכלעוו ןופ ,הלהק רענליו רעד ייב עיסימָאק עשיטילָאּפ יד

 ןיימ וצ ,טָאה ,רעציזרָאפ רעד ןערהָאי עגנַאל טייז ןעוועג ןיב ךיא

 .ןערינָאיצקנופ וצ טרעהענפיוא ,ןערעיודאב
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 .ענליװ ןיא עיצַאּפקַא רעד ןופ טייצ רעד ןיא הלחק יד

 -ײטרַאּפ ןעצנאג םעד טָאה המחלמ-טלעוו רעד ןופ ביֹוהנֶא רעד

 ייז ןעבָאה רעטעּפש .ןעכָארבוצ ןוא טלעסיירטוצ ענליוו ןיא ןעזעוו

 ןיימ טױבעגּפָא "דנוב, םעד טָאה ענליו ןיא .טױבעגּפָא רעדיוו ךיז

 -ַאגרַא עשיטסינויצ יד ןֹוא ,יקציכזיא ףסֹוי דניירפ רענעברָאטשרַאפ

 ,עפַאי בייל דניירפ ןיימ --- עיצַאזינ

 -ימַאק ספליה  ַא ןופ ןענַאטשַאב ןיא עכלעוו ,הלהק רענליוו יד

 ,רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ ןערָאװעג טלהעוועג ןיא סָאװ ,"טעט

 ,1918 טסברעה ןיא ענליו ןעמונרַאפ ןעבָאה ןעשטייד יד רעדייא

 ןעוועג זיא ןוא עילָאר עשיראטסיה ,עסיורג ַא טליּפשעג ןַאד טָאה

 -ַאּפוקֶא רעצנַאג רעד ןיא ןיא סָאו ,רעטנעצ רעשידיא רעניצנייא רעד



 49 רהָאי גיצכעז עטצעל יד רַאפ תולהק רענליוו יד

 יד ןופ ךאו רעד ףיוא טסעפ ןוא ניטומ ןענַאטשעג הפוקת-סנָאיצ

 (* .ןעסערעטניא עשיטילָאּפ ןוא עלערוטלוק ,עשימָאנָאקע עשידיא

 זופ ,הלהק רעגיזָאד רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ןיב ךיא םנה

 עטייווצ ןייק טינ ןעס ךיא סָאד ,ןעכיירטשרעטנוא ָאד ךיוא ךָאד ךיא
 רעניד'הנכס ,רערעוװוש ַאזַא ןיא טלעטשענקעװַא ןייז לָאז סָאװ ,הלהק
 יו ,טייברַא עזעידנארג ַאזַא ייברעד ןעלקיװטנַא לָאז סָאװ ןוא ענַאל

 ןעוועג ןיא רעכלעוו ,"טעטימאק-ספליה רענליוו, רעד ןָאטענ טָאה סָאד

 .ןעלהַאוו יד ייב ןיוש ןעטכַאמלופ עכילנהעווענרעסיוא טימ בנַא ןהעזרַאֿפ

 םוש ןייק ןַאד טָאה "הלודג הקדצ, יד ,הלהקס עלענימָאנ יד
 רעגיצניא רעד ןעװעג ןיא "?.ק .ה, רעד .טַאהעג טינ גנוטיידאב

 .ןערָאװעג ןָאטענּפָא ןיא טייברַא עשידיא עצגַאג יד ואוו ,רעטנעצ

 ,עטסרעווש יד ןעוועג ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ יד

 סע ןעוו ךיז טָאה הלהק ַא רעכלעוו וצ ,עטסלופמהור יד ךיוא רעבָא

 | .ןעביוהרעד ןיא

 דיב ,ןעמָא טרהיפענ רימ ןעבָאה טכער עשידיא רַאפ המחלמ יד

 רהָאי-עיצַאּפוקֶא ןעטייוצ םעד ןיא ןענייז ןעשטייד יד ןעוו ןוא ,המר

 ײרעּפַאכ-ןעשנעמ יד יו ,גנונדרָארַאפ רעדליוו ַאזַא וצ זיב ןעגנַאגרעד

 -רָאפ ערעדנַא טימ םענייאניא רימ ןעבָאה ,טײברַא-סננַאװצ רעד ייב

 -ַאריּפסנָאק ַא ןעפַאשענ סעיצַאזינַאנרָא ערענָאיצולַאװער ןופ רעהעטש

 ןופ גנורעקלעפאב יד ןעטלַאהענּפָא טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרַא עוויט
 -אב ןעבָאה סָאװ ,ןעננוכוזרעטנוא עשיניצידעמ יד וצ ךיז ןעדלעמ

 רעד רַאפ טנַאק רעזנוא ןופ תוחכ-סטייברַא עֶלַא ןעּפַאכרַאפ טפרַאד

 .ענרָאטַאק רעשטייד

 ןופ ענינייא ביוא ןוא .טרהיפענסיוא רימ ןעבָאה ףוס ?כ ףוס

 .טרַאשעג טינ םענייק סָאד טָאה ,ייברעד ןעטילעג רעווש ןעבָאה זנוא
 טינ דוסי ןעכילטכער םוש ןייק טָאה הלהק עניזָאד יד םגה

 .ןענעקרענָא טינ טנעקעג יז טָאה טכַאמ עשטייד יד ןעװו טַאהעג

 רעלַארטנעצ ַא ןופ טעטירָאטױא ןעצנאג םעד טאהעג ךָאד יז טָאה

 טָאה טכאמ עשטייד יד רעכלעוו טימ ,טפאשרעהעטשרָאֿפ רעשידיא

 .ןירעהעטשרָאפ עניצנייא יד ןעוועג זיא יז לייו ,ןענעכער טזומעג ךיז

 ,םילשומ עשטייד יד ֹוצ תושקב ןוא ןעגנורעדָאפ ערעזנוא עלַא רעבָא

 הלועּפ םוש ןייק ןעבָאה ,לעיציפֶא הלהק יד ןעניטעטשאב ןעלָאז ייז

 | .טַאהעג טינ

 ַא ראפ סָאװ ,רָאלק ןעזיואב הלהק רעד טימ רעבָא ןעבָאה רימ

 -ַאנרַא ןענעק רימ הלהק ַא ראפ סָאװ ןוא ןעבָאה ןעפרַאד רימ הלהק
 ,טינ זנוא טרעטש ןעמ ןעוו ,ןעריזינ

 86 אנשעל ,עשראוו ,ןיקצעלק .ב גַאלראפ ,,םרוטש ןיא, :ךוב ןיימ העז (*
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 1919 רהֶאי ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןֹופ ףוס םוצ טשרע
 וצ זנוא טבילרע ענלױו ןעזָאלרַאפ ן'רַאפ ןעשטייד יד ןעבָאה
 -סקעז) תודוסי עשיטארקַאמעד עטיירב ףיוא הלהס עיינ ַא ןעביילק

 . ,(רעטייו ױזַא ןוא ןָא רהָאי 20 ןופ ,ןעלהַאװ עגיד'מינמיס
 טָאה הלהק "רענעבילקעג-שיטַארקַאמעד, רעניזָאד רעד ןיא ךיוא

 ןעשירָאטסיה םעד ןופ טסייג רעדנעשרעה רעד טלעניּפשענּפָא ךיז
 -עשטייד רעד ןיא :ןערָאװעג ןעבילקעג ןזיא יז ןעכלעוו ןיא ,טנעמַאמ

 "עג ךיז טָאה סָאװ ןוא טנַאק רענליוו ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,יײמרַא
 -ניירא ןעװעג ףיט ץנַאג ,ףיט ןַאד ןיוש זיא ,רָאה א ףיוא ןעטלַאה

 טיירּפשראפ ךיז טָאה סָאװ ,טסייג רערענָאיצולַאװער רעד ןעגנורדעג

 "תונכה} טכַאמעג ןיוש ןעבָאה סעקיװעשלַָאב יד .,דנַאלסור ןופ
 ןעפרַאװוצרעבירַא םעדכַאנ ידכ ,עטיל ןוא ענליוו ןעמענראפ וצ ףיוא
 םעד טימ םענייאניא טפָאהענ ןעבָאה ייז ואוו ,דנַאלשטייד ןיא ךיז

 יד .אּפָארייא-ברעמ ץנַאנ ןיא הפירש ַא ןעדניצוצנָא ?קַאטרַאּפפ ,
 ,דנענוי רעשידיא רעד ןופ רקיע רעד ,טנַאק רענליוו ןיא רעטימעגו

 ענעבילקעג-שיטארקַאמעד יד .טנערענפיא קרַאטש ןעװעג ןענייז

 עקניל א טַאהענ ,ביֹוהנֶא ןופ תוחּפה 729 ,רעבירעד טָאה הלהק
 , .טייהרהעמ

 ביֹוהנֶא ןופ ןיוש הלהק עניזָאד יד טָאה ךיא םעד תמחמי

 ,שינעסייר עשיטילָאּפ-שיאיײטרַאּפ עשיטַאנַאפ ןימ ַאזַא ןעזיווענסיורא

 עלַאמרָאנ יד טרעטשענג ףוס ן'זיב טעמכ קרַאטש ױזַא טָאה עכלעוו
 .הלחק רעד ןופ טיײברַא

 רעד ןופ ךיוא ,ןעננוכערברעטנוא עניילק טימ ,רעציזרָאפ סלַא
 ןעבָאה ןעקַאילַאּפ יד יו םעדכָאנ ,רעטעּפש ךיא בָאה ,הלהס רעגיזָאד

 רעשיליוּפ רעד ייב יא טרעהענפיוא טינ ,טנַאק רענליוו םעד ןעמונרַאפ

 סָאד ,ןערעדָאמ וצ ,םייס ןיא טַאטוּפעד סלַא ,רעטעּפש יא ,גנורינער
 ךיז טימ טָאה רעכלעוו ,טוטאטס-הלהק רעזנוא ןעניטעטשאב לָאז ןעמ

 ןעטיירב ַא רהעז טימ הלהק רעכילטלעוו ַא ןופ ןַאלּפ ַא טלעטשענרָאפ

 .זיירק-ץנעטעּפמָאק

 עניזָאד יד ןעבָאה טכאמ רעשיליוּפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד
 -וצ ןַאד בָאה ךיא .ןעפרָאװענּפָא ניד'תונשקע גידנעטש גנורעדָאפ
 רענליו ןופ תולהק ןופ :ןעצנערעפנַאק-תולחס יירד ןעפורענפיונ

 -חרזמ עשיליוּפ עלַא ןופ ףוסל ןוא טנַאק רעקדערַאװַאנ ןופ ,טנַאק
 -הלהק ןופ ןערהָאפנעמַאוצ עֶלַא יד ףיוא ,("ןעסערק,) ןעטיבעג
 -רעד-ןעביוא רעד ןערָאװענ ןעמונעגנָא דחא הֹּפ ןיא רעהעטשרָאפ

 ,טוטַאטס-הלהק רעטנָאמ

 דוסי םעד רַאפ ףמאק רעניזָאד רעד טרעיודעג טָאה רהָאי עכילטע
 ערעזנוא רַאֿפ ,עימָאנַאטױא רעלַאנַאסרעּפלַאנַאיצַאנ רעזנוא ןופ
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 :לַאפכרוד רעזנוא טימ טנידנעראפ ךיז טָאה ףמַאק רעד .תולהק

 . עיגילער ַא ןופ טוטַאטס רעד זנוא ייב ןערָאװעג טרחיפעננייא זיא סע

 "עדניימעג-סוטלוק , רעשטייד רעד ןופ טוטַאטס ַא זיא סָאד ; חלהס רעז

 רעטריזיטארקַאמעד סָאװטע יקסדוסליּפ ףעזוי לַאשרַאמ ן'כרוד טימ
 .עדָאטעמ-?חַאװ

 רָאנ ןענרָאז ֹוצ הלהק יד בייחמ זיא טוטַאטס רעניזָאד רעד

 רעבָא ענירעביא עֶלַא ;ןעדיא ןופ ן'תוכרטצה עזעינילער יד רַאפ

 ןיא סע םנה ,הלהק אזַא ןיא ךיוא ןעק ןעמ .ןעטָאבראפ טינ ןענייז

 טיבעג םעד ףיוא ןליפַא טייברַא עשביח ַא ןעלקיווטנא ,רעווש רהעז
 ליוו ,,װ .א .א גנוגרָאזרַאֿפ רעלַאיצַאס ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ ןופ
 תונקת ענעפרָאװעגנָא יד סָאװ ,סָאד טינ הלהק ַא ךָאד טרעוו ךילדנע
 רערהיפנָא עגיד'תונשקע יד סָאװ ,סָאד רָאנ ,ןעכַאמ רהיא ןופ ןעליוו
 !ןעכַאמ רהיא ןופ ןעליוו

8 
 א א

 עטצעל יד רַאפ טרינָאיצוילַאװע הלהחק רענליו יד טָאה ױזַא
 רעד ןיא ןוא המחלמ-טלעו רעד ןופ םרוטש ןיא רהָאי גיצנַאװצ

 ןעכַאמ וצ טירט ןעטסעפ ַא .הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ טייצ-יובפיוא

 רעשידיא רעד ןופ ךוסי סלַא ,תולהק עשידיא יד ןערימרָאפער םייב

 ,םוטעמוא בנא יװ ,זנוא טָאה ,עימָאנָאטױא רעלאנָאסרעּפילַאנָאיצַאנ

 -נָאק עשיטילָאּפ יד סָאװ ,םעד ףיוא נידנעקוק טינ ,ןעננולעג טינ
 יו ערעסעב רשפא ןעווענ ענליו ןיא זנוא ייב ןענייז סעיצוטיטס

 רעד סָאו ,םעד ףיוא נידנעקוק טינ ךיוא ןוא ,רעטרע ערעדנַא ןיא

 ןוא רענעסָאלשטנא רהעז ַא ןעוועג ךיוא ןיא טייז רעזנוא ןופ ףמַאק

 -קַאער ןוא עשיטארקָאמעד-יטנא עניימעגלַא יד ,רעט'נשקע'רַאפ א
 וצ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא אּפָארײא-לַארטנעצ ןופ ץנעדנעט ערענָאיצ

 רעד ךיז ןעבָאה ייז ןוא ןעננובערטש ערעזנוא וצ הריתס רעקרַאטש
 .ןעבעגעגנייא טינ רעבירעד רקיע

 ענַאל רהיא טימ ךיילנרַאפ ןיא ןעמוקאב טָאה הלהק רענליוו יד :
 -ענ ןיא יז :ןעננורעסעבסיוא עשביה ייווצ ןעטייצ עשיסור יד רַאפ
 סָאד ןעמוקאב טָאה ןוא עיצוטיטסגיא עכילפכער-דילטגעפע ןפ ןערָאװ

 .טכער-סגגורעיטשאב

 רעײטש-עקבָארָאק רעניד'רשוי-טינ ,רעטלַא רעד ךיוא זיא טימרעד
 -גירעוש עלעיצנַאניפ יד טָאה סָאד ,תמא .ןערָאװעג טרידיווקיל

 רעכיג ,ןעטראוורע וצ ןעװעג ןיא סָאד יו ,הלהק רעד ןופ ןעטייק
 ,רעד ןופ ןערָאװעג רוטּפ רימ ןענייז ראפרעד רעבָא ,טרעסערגרַאֿפ
 ."עקבָארָאס, רעכילדעש ַאזַא םלוע ןעטיירב ן'רָאפ

 -לעהראפ ןיא ןעננוכיירגרעד ערעזנוא ןענייז ןיילק רהעז ,ןיילק



 5 רהָאי גיצכצזו ףטצצל יד רַאפ תולחק רצגליוו יד

 ןיא םרָאפערהלהקס רעד רַאפ ףמאק ןעניטלַאװעג רעזנוא וצ שינעט

 -יטנַא יד ןעטלַא ריס :ּפָארַא טינ רעבָא ךיז ייב ןעלַאפ רימ/ .ענליוו

 -ציא ןעכאמ רעדנעל ליפ עכלעוו ,עזַאפ-סגנולקיװטנַא עשיטארקָאמעד

 ,רעדיװ זומ עיטַארקָאמעד יד .רעדנעהענרעביארָאפ ַא רַאפ ,ךרוד רעט
 רהיא ןיא ןעטערטניירא ,םרָאֿפ רעטרעטיילענסיוא ןַא ןיא ךרָאנ רשפא

 ,טלעוו יד ןעשרעהאב גיטליגדנע ןוא טכער
 -לַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד רַאפ טייצ ַא ןעמוק ךיוא טעװ ןַאד

 .םרָאפ רעטרעטיילענסיוא ןיא ךיוא רשפא ,עימָאנַאטױא רעלַאנַאסרעּפ

 ףיוא סטכער ןופ ןעציז -- 1984 ,חלהק רענליוו רעד ןופ טָאר }
 ,יקסנורק .ו ,ץייו .א ;רעציזרָאפ-עציװ ,קושז ןאמרעה :סקנול
 .כ ,שטיוורוג .ש ,ָאדיורב .ׁש ;רעציזרָאפ ,יקסדָאגיװ בקע' .רד
 .לעקנופרַאג

 ,רעכַאמטכול .ש ,יקצָארט .ש : סקנול ףיוא סטכער ןוּפ ןעהעטש
 ,ןַאמרעיוד .ש .רד ,יקצָאבול .ב ,ָאריּפס .א ,ץראווש .ו ,ןַאמכַאר .מ
 ,ו ,ןַאמקולג .א ,יקסריוס .מ ,שטיווָאמארבא .א ,ןַאמדירפ .ש
 .יקסנַאשטודיוו
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 ןוא עשיטסילַאיצַאס ,רעטײברַא
 גנונעװאב ערענַאיצולַאװער

 ענליוו יא





 .ןָאזלעּפָאק .מ .ט

 רע-80 ףוס עגליוו ןיִא גנוגעװַאב רעטײברַא עשידיא

 .(-ןערהַאי רע-90 בױהנָא א

 גנוטרָאפסיוא רעד רַאפ עיצקעס רער ןופ ןעגנוציו ףיוא ןעטלַאהצג טַארעּפער ַא
 ןוא ראורבצפ ןטט16) ןפריא ןצשיווצ גנוגצוװַאב רצרצנַאיצולָאװצר רעד ןופ

 .(1998 ,טרַאמ ןצט9

 .ןירושי םיפעי ןופ ,טיסור ןופ טצצורצביא

 -ךָאפ ןיימ ןיא ןערהירַאב ?עװ ךיא ,םירבח
 -עװַאב רעטײברַא עװַאסַאמ שידיא יד גַארט

 רהעפעגמוא ,1892-188/ רָאירעּפ םעד ןֹופ גנוג

 -לעוו ןעגעוו דָאירעּפ םעד ןופ ביֹוהנֶא םעד זיב

 .קסנַאשזָאג רבח טדערעג טָאה סע ןעכ

 -נָא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טנַאזענ תמא םעד

 -עטַאמ עכנַאמ ןעקוקכרוד ,ןענָאמרעד ןעביוהעג

 רימ ייב סָאד ןעזיווענסיױרַא ךיז טָאה ,ןעלַאיר

 -רעד ,ןערהָאי יד ןעסָאנעגנעמַאזוצ ךיז ןעכבָאה

 בָאה ךיא .טייקכילטקניּפ עיונעג ןייק ןעריטנַארַאג טינ ךיא ןעק רַאפ
 יד .ןעלעװק ערעדנַא טימ ןעננורענירע עניימ ןעכיילנרַאפ טריבורּפ

 וצ ךיז ןעהיצַאב ןעננורענירע ערעכילטקניּפ ןוא ערערהעלק רהעמ

 ,רענניא ךס ַא ןעועג ךיא ןיב טסלאמאד :ןערהַאי עטשרע יד

 רַאפרעד ןוא ,ערעניטכיל ןעוועג ןענייז ןעקורדנייא עלַא ,טצעי יוװ

 .רעכילטקניּפ ךס ַא סָאד ךיז טנַאמרעד

 ,188/ ןֹופ ,רעסעב רעדָא ,1886 רהָאי ןופ ןעכיֹוהנָא לע ךיא

 -ַאב רעד ןעגעו -- ענַארפ ןייא ןענעוו ןענַאמרעד וצ גיטיונ ןיא סע

 סע רעכלעוו ןופ גנַאפנָא םעד ןענעו ,רעכַאמ ןעקָאז יד ןופ גנונעוו

 ,סױרַא ךיז טזיוו סע .ננולעטשרָאפ עניטכיר ןייק טינ טריטסיזקע
 רעוט א טײברַאעג ייז ןעשיוצ טָאה רהָאי ןעט-1886 ןיא ךָאנ ןַא

 רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו ,סעצלָאװָאדָארַאנ יד ןופ

 ךיז טזיוו ,רע .ןיקטָאנ רעטסואוואב א ,עידעגַארט רעקסטוקַאי

 : ןופ ןעמונטנע (*
 ,020ע00ע088060 ןמענאסמתס סקסקח סמקססת/ 060/אײא תםסקתמא, 1זמההנסתמ-

 0180 1101ע8ױד0װת:םוז/ 21008ת8, 1930, |
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 םהיא .גנונעװַאב רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעווענ זיא ,סױרַא
 ןיא רעליש ַא גידנעייז ךָאנ ,ןעפלָאהעג טסלָאמאד ,ךיז טכאד ,טָאה

 .ַאיַאקצינדערס .ּפ ,יורפ עגיטפנוקוצ ןייז ןוא ,רעמערק .א ,עלוש לַאעד
 םעד ןעגעװ טלהעצרעד רימ ייז ןעבָאה ,קנעדעג ךיא ?יפיוו ףיוא

 .ןע'ניקטָאנ
 .(ָאקשיט) סעכיגָאי .? טייברַאעג ןיוש טָאה רהָאי ןעט-1886 ןיא

 (רעדנַאטקעלַא) רעמערק ידַאקרַא ןופ וורפ ,ַאיַאקצינדערס וטַאּפ

= 

 -וקעְנֹנֶא ןוא עיזַאנמינ סַאלק ןעט-8:4 ןופ ןעטָארטעגסױרַא זיא רע
 טָאה םורַא ױזַא .טַאטשרַאװ רעסָאלש א ןיא גנוי-ןרעל סלא ןעמ

 יד ןעדנירג ןוא רעסַאלש עכילטע ןעהיצוצ ןעבענעגנייא םהיא ךיז

 -עננירַא ןיב ךילנעזרעּפ ךיא .ךעלזיירק רעטייברא עשידיא עטשרע
 -ַאד .רהָאֹי ןעט:188/ ןיא עיצַאזינַאגרָא רענליוו רעד ןיא ןעטָארט

 עכלעוו ,עיצאזינַאגרָא עטשרע יד טעדנירגעג ךיז טָאה עקַאט טסלָאמ



 59 ענליוו ןיא גנוגעװַאב .ברַא רעשידיא ןופ ביוחנָא

 .עדנַאגַאּפָארּפ :עכַאנפױא:טּפוה רהיא סלא טלעטשענ ךיז טָאה

 .ענליו ןיא ןעװעג זיא טערטסיױרַא רערענָאיצולָאװער רעטשרע ןיימ

 -עינָאּמ רַאֿפ רוטארעטיל עלאנעלנוא ןיא טניטיונענ ךיז בָאה ךיא

 ןעטרָאד ,ענליו ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב רהֶאֹי ןעט-1886 ןיא .שזעוו

 ןעמוקענמוא רעהכָאנ זיא רעכלעוו ,ָאבמעד טימ טנעקאב ךיז ךיא בָאה
 "ונענ טָאה רע) סעבמָאב טימ נידנעריטנעמירעּפפקע --- ךירוצ ןיא

 ,טרַאמ ןעט-1 םעד ןופ טָאטנעטַא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ?ײטנַא ןעמ

 ,טרָאּפָאּפַאר ?רַאש טימ טנעקאב ךיוא ךיז ךיא בָאה ןעטרָאד- 7

 ,ןָאדרָאג ַאנװָאקַאסיא ַאנילוָאּפ ,רעטסעווש רערעטלע ןייז טימ רעהכָאנ

 .רעמיצ םענעי טנעכייצענסיוא ץנעדעג ךיא .טציא ָאד טציז עכלעוו
 טימ ,רוטארעטיל עלַאנעלנוא לעקעּפ ןעטשרע םעד ןעמוקַאב בָאה ךיא
 -ַאֹּפ טגנאלאבנא סָאװ .םזילַאיצַאס ?טיײרּפשרַאפ , בָאה ךיא רעכלעוו

 ַא טליּפשעג ןעבָאה עכלעוו ,םירבח ןעגיוצענוצ ךיא בָאה ,שזעוועינ
 לעװַאּפ רעהכָאנ ,?ימ ןַאשזד יו ,גנונעוואב רעד ןיא עלָאר עסיוועג

 יש א רעניימ ןעוועג זיא רעטצעל רעד ,ץאק רַאזַאל רעהכָאנ ,ןאמרעב

 ךיא יו ,ץַאק .עלוש לַאער רעד וצ טיירנענוצ בָאה ךיא ןעמעוו ,רעל

 -ןטס ַא וצ טגנאלאב רעהכָאנ טָאה ,טסואוורעד גנַאל טינ ךיז בָאה

 .ןיסַארק .? ןופ ?קָאשזורק , ןעטנעד

 ןעו ,188/ ,ינוי ןיא ענליוו ןיא ןערהָאפוצ ןעמוקענ ןיב ךיא

 טנעקַאב ךימ ןעמ טָאה ןעטרָאד .עלוש לַאער טנידנעעג בָאה ךיא
 רהיא ןיא טרהיפעגניירַא ךימ ןוא דָארלעסקַא ַאנווָאקַאסיא ווָאבויל טימ
 -עג טָאה סָאװ ,רעמיצ רעסיורג א ןעוועג זיא סָאד  ,"ןָאלַאס ,

 םעד ןיא יו טונג ױזַא ,ןעבעל ןערענָאיצולָאװער ןיימ ןיא טליּפש

 סָאד לייו ,עלָאר עדנעטיידַאב ַא ,רענליוו ערעדנַא עסיוועג ןופ ןעבעל

 יד ןעמוקנעמַאוצ ךיז טגעלפ סע ואוו ,רעטנעצ רעד ןעװענ זיא
 .דנעגוי עשיטנעגילעטניא עלַאקידַאר עצנַאג

 טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ןעטַאנָאמ 872 ןופ ףױלרַאפ ןיא
 בנא ,ךיא בָאה ןעטרָאד .דנעגוי רעד טָא ןופ גילדנעצ עכילטע
 רבח ןייז טיס ןוא טדַאטשנעזייא .א .א טימ טנעקַאב ךיז ,אחרוא

 -טסלאמאד םעד ,ןערענָאיצולאוװער רעקסנימ עכילטע טימ ,ץארג םיפעי
 קסנימ ןופ ןעמוק טּפָא טנעלפ רעכלעוו ,ןע'שטיוועלומש ןעטסואווַאב
 םענייא טימ ,עסירעמא ןיא ןעפערט רעהכָאנ געלפ ךיא ןעמעוו ןוא

 -ַאּפמיס ןעטלעז םעד ,דניירפ ןוא םירבח עניטפנוקוצ עניימ ןופ

 עטשרע יד ןיא טָאה רעכלעוו ,ווָאלדרעװס ליאַאּפַאר רעטיײברַא ןעשיט
 געלפ ןעטרָאד .גנוגעואב רענליו רעד ןעצונ ?יפ טכארבעג ןערהאי

 ן'רָארלעסקא ייב .ןע'טרָאּפָאּפאר טימ ןעפערט טּפָא ךיוא ךיז ךיא

 טסואוועג טָאה יז .טכַאנ ןוא נָאט ןעלמַאזרַאֿפ ךיז רימ ןענעלפ
 רעד ןעװעג ןיא גנוניואו רהיא ..טסעג ןעטלַאהרעטנוא ןצ יװ
 ףיוא .ןעמעלַא זנוא טנינייאראפ ןוא ןעדנוברַאפ טָאה סָאװ ,רעטנעצ
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 -לעװו טימ ,גנוניואוו עניצנייא יד ןעוועג סָאד זיא ,קנעדעגנ ךיא ל?יפיוו

 -נירט .ןעשינעגעגַאב ערעזנוא ראפ טצונַאב ךיז ןעבָאה רימ רעכ

 הרות, ןעגנולשעג רימ ןעבָאה ןעכערּפשעג גידנערהיפ ןוא ייט גידנעק

 -נןעפערט .ננוקעדטנע ןא ןעוװעג סעליפ ןיא רימ רַאפ ."המכח ןוא

 -ָאיצולָאװער עליפ טימ טייצ רעצרוק ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ךיז גיד

 -ָאמ עכילטע ןופ ךשמ ןיא ןעסקאוועגסיוא ךיא ןיב ,רעוט ערענ

 + םָאד טלָאװ ןעדנעטשמוא ערעדנא רעטנוא סָאװ םעד טָאטשנא ,ןעטַאנ

 ןעוװעג דנַאטשמיא ןיוש ךיא ןיב ןעכינ ןיא .ןערהאי ןעמונעג

 טינ טָאה ןייֵלַא דָארלעסקַא .טייברַא רעדנערהיפ וצ ןעטערטוצוצ

 סלַא טנידענ רָאנ טָאה יז ,גנונעוװַאב רעד ןיא ?ייטנא ןייק ןעמונעג

 .זנוא ןעשיווצ ןירעדניברַאפ

 ןעט-1 ןֹופ ?לַאפכרוד םעד ךָאנ ןעטַאנָאמ 4 ןעוועג ןיא סָאד
 ץּפורג ס'װָאנַאילוא ןעראוועג טריטסערַא זיא סע ןעו ,188/ ,טרַאמ

 -לע רעד ןערָאװעג טריטסערַא ןענייז ענליו ןיא .גרוברעטעּפ ןיא

 קַאסיא .יקסװָאקשַאּפ טיט ןוא יקסדוסליּפ רערענניא ןוא רערעט

 -נייא ךיז טָאה ן'יקסוָאטַאנג ןָאטנַא ןוא שטיווָאביײל אננַא ,ָאבמעד

 סָאװ רָאנ יד ףיוא גידנעטכַא טינ .דנַאלסיוא ןיא ןעפיולטנא ןעבעגעג

 -ָאיּפש ןופ ,ליטש ןעוועג סעלַא ענליוו ןיא זיא ןעטסערא ענעמוקעגרָאפ

 -עלפ רךימ .טסואועג טינ רימ ןעבָאה ןעטנענַא עמייהעג ןוא ןענ
 טָאה סָאד רעבָא .ארומ ןָא ןהענמורַא ןוא ןעפערטנעמַאזוצ ךיז ןעג
 -נָא זנוא ןעמ טָאה םורַא יײװצ-רהָאי א ןיא ;  טרעיודעג גנַאל טינ

 -כָאנ ןנוא ןענייז ןעמרַאדנַאשז ענענַאטענרעביא .ןעטיה ןעביוהעג

 -ביימש ייז ןענעלפ ,ןעסַאנ יד ףיוא זנוא גידעפערט ,ןוא ןעננאנעג

 -עג טינ ןיא זנוא ןעגלָאפכָאנ רעייז ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,ןעל

 .טסנרע וצ ןעוו

 לייט עטסערג יד ךיז ןיא רחֶאי ןעט:1887 ןופ טסברעה ןיא

 -סיוא ןיא רעוו ,ןערהָאפעגרעדנַאנרַאֿפ דנענוי רעלַאקידַאר רעד ןופ

 יו ,ןעבָאה רימ .ןעטעטיזרעווינוא עשיסור יד ןיא רעוו ןוא דנַאל

 ַא ן'דָארלעסקַא ייב טנעדרָאעגננייא ןערהָאפקעװַא ן'רַאפ ,קנעדעג ךיא

 טיײברַאענסױא ןעבָאה רימ רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ סגנוננעזעגנ

 -רַאפ עטנעהַאנ רעזנוא ןעטלַאהנָא וצ ,טפַאשלעזעג ַא ןופ ןעטוטַאטס

 טקנעדעג יצ ,ן'טרָאּפָאּפַאר ייב רעטעּפש טנערפענכָאנ בָאה ךיא ,גנודניב

 טינ ןוא ,םהיא ייב טינ רעבָא ,ןעטוטַאטס יד ןופ ןעטקנוּפ ענינייא רע

 .ןערוּפש עכלעוו דנעגריא ןורכז ןיא ןעבילבעג ןענייז רימ ייב

 טָאה דנַאלסוא ןיא ןוא טדעטש ערעדנַא ןיא ךיז ןערהָאּפוצ סָאד
 .ןעצונ עסיורג רעהכָאנ טכארבענ רעבָא זנוא

 ןענָאזרעּפ ענלעצנייא זנוא וצ ןעמוק ןענעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ןעניטצעי םעד ,ן'יקסוועלעדוי קנעדעג ךיא .סעצלָאװָאדָארַאנ יד ןופ
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 ,קאז וועל ןעטקישרַאפ םענעזעװעג ;ןירַאּפ ןיא ץעיעדרַאװגַאלעב

 רעסיועג ַא ייב עשטַאד ַא ףיוא ןעפערטנעמאזוצ ךיז ןענעלפ רימ

 "עוו סעיסוקסיד עטסניציה יד ןעמוקרָאפ ןענעלפ סע ואוו ,ןײטשדלָאג

 ופ לרוג םעד ןענעװ ,עטכישעג רעד ןיא ןעדָאטעמ עוויטקעיבוס ןעג

 ךילטימעג רהעז ךיז ןענעלפ ריס ,ו .ז ןוא רָארעט ,םזילַאטיּפַאק

 ןופ ענייא ןעװעג ןיא דָארלעסקַא .דלַאװ א ןיא ןעפערטנעמאזוצ

 -נוא רהיא געלפ ךיא ,םזיסקרַאמ ןופ טסנירעגידייטרַאֿפ עטסייה יד

 רימ ןענעלפ ןעטנעווַא עצנַאנ .עמיטש רעגננוי ןיימ טימ ןעציטשרעט

 עקַאט ןענייז סעיסוקסיד יד .סעיסוקסיד עסייה ןיא ןענניירברַאפ

 ,גנולקיווטנע רעשיטילָאּפ רעזנוא רַאפ סעיצקעל עטסעב יד ןעוועג

 ןיא ןוא ,ן'סעכיגָאי טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה דָארלעסקַא ייב

 עּפורג עלַארטנעצ ַא טריזינַאנרהֶא רימ ןעבָאה 1887 רהָאי ןופ טסברעה

 רעצנַאג רעד טימ טעמכ טרהיפעגנָא 'טָאה סָאװ ,ןעשנעמ יירד ןופ

 .ענליוו ןיא טייברַא רערענַאיצולָאװער

 טָאה סעכינָאי :סעדנענלָאפ ןיא ןענַאטשַאב ןיא טייברַא יד

 -רַאפ ןעפַאשעג טָאה ,רעטיײברַא עשידיא-טינ יד ןעשיווצ טריטינַא

 עויטַאריּפסנָאק עלַא ,ןעטַאדלָאס ןוא ןערעציפָא ןעשיווצ ןעגנודניב

 טעטלַאװרַאפ ךיוא טָאה רע ,טנעה ענייז ןיא ןעוועג ןענייז םינינע
 ןעשיווצ טייברא יד טרהיפעגנָא בָאה ךיא .קעטָאילביב עלַאנעלנוא יד

 טעטלַאװרַאפ בָאה ,ץנעגילעטניא רעשידיא ןוא רעטייברַא עשידיא

 (רוזנעצ רעד ךרוד) עטרעוװורַאפ ןוא עלַאנעל ןופ קעטָאילביב יד
 -עירעטַאמ ןופ לַאװק רעד גיטייצכיילג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעכיב
 -ַאי רעסיוא ;עיצאזינַאגרֶא רעלַארטנעצ רעד ראפ הסנכה רעל

 רעשילוּפ א ןעראוועג ןעניוצעגוצ ךיוא ןיא ,רימ ןֹוא ן'סעכיג

 ןעגנודניברַאפ עסיורג טָאהעג טָאה רעכלעוו ,יקצילעמ ווָאלצַאװ ,רבח

 ןעשיוצ ךיוא זייולייט ןוא רעטייברא עשיליוּפ ןופ ןעזיירק יד ןיא

 ןעטימ םעד זיב ןעטלאהעגנָא ךיז טָאה עיצאזינַאנרָא יד ןערעציפָא

 ןופ טַאררַאפ םעד קנַאד ַא יז ןיא ןעלאפעגכרוד .רהָאי ןעט-1888 ןופ

 .ץַארג טנעדוטס

 -ייא יַאסיא טימ ןעמַאזוצ עיזַאנמיג טגידנעעג טָאה ץארנ םיפעי
 -וקעגנָא ןענייז עדייב ,דניירפ עסיורג ןעוועג ןענייז ייז .טדאטשנעז

 ַא .רעמיצ ןייא ןיא ךיז טצעזַאב ןוא יעציל רעװַאלסָארַאי ןיא ןעמ

 ןייז ךָאנ ןעטַאנָאמ עכילטע רע טָאה ,רעקנארק ,רעטלַאק ,רענעסַאלעג

 ךָאנ ."ןעבענוצסיורַאא ןעננושרָאפסיױא יד ףיוא ןעביוהעגנָא טסערַא

 -םיוא ןא וצ ןעפורעג ךימ ןעמ טָאה רהָאי ןעט-1888 ןופ גנאפנָא ןיא

 טָאה ן'טדאטשנעזייא ייב .גנולײטּפָא-םרַאדנַאשז רענליוו ןיא גנושרָאפ

 ןעמָאנ םעד טימ ןעבירשענרעטנוא ,ףירב א םעניימ ןעופעג ןעמ

 סע ,רעלַאנעל א ןעוועג זיא ףירב ןופ טלַאהניא רעד ,?ַאיטסָאק,

 רַאפ גנורעלקרע ןַא ןעבעג וצ טעטרַאװרענוא ןעמוקענסיוא רימ ןיא
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 טש'רמולכ זיא רוגיפ עגינייבטיירב ןיימ ."ַאיטסָאס , ןעמָאנ םעיינ ןיימ
 .ןעמָאנ םעיינ ןיימ ראפ גנורעלקרע יד ןעוועג

 -ָאנלָאװ, סלַא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב רהָאי ןעט-1888 ןופ עדנע םוצ
 לָאז ךיא זא ,םעד בילוצ טסניד רעטילימ ןיא "איסישטשויַאילעידערּפָא

 רעד רעסיוא ךָאנ וצרעד ןוא רהֶאי ייווצ ןעניד ןעפראד טינ רעטעּפש

 -ענ ןיא טייברַא ערענָאיצולָאװער ןיימ רעכלעוו טימ ,ענליוו טדָאטש
 | .ןעדנובראפ ןעוו

 -עג טכילקריוװרַאפ ןעצנַאג ןיא טינ ןענייז ןעננונעכערסיוא עניימ

 עלַא ץָארט ,ךיא ןיב ,טַאנָאמ ַא טנידענּפָא גידנעבָאה ,לייוו ,ןערָאװ
 רעגידרעטניוו א ףיוא ןעראוועג טקישענקעװַא ,ןעגנוהימַאב עניימ
 יו יױזַא .עינרעבוג רענליו ,ענעמשִֶא טָאטש רעד ןיא ריטרַאוװק
 טימ טדערענּפָא ךיא בָאה ,סופ וצ ןהעג וצ ןעמוקענסיוא ןיא סע
 ךרוד רוטַארעטיל עלַאנעלנוא ןעקישוצ רימ לָאז רע זַא ,ן'סעכינָאי
 .ןַאיצנעװס ןיא טניואוועג טָאה רעכלעוו ,רערהעל-סקלָאפ ַא םענייא
 -עג ךיז ןעצעזַאב וצ טייהנענעלעג א טאהעג ךָאנ בָאה ךיא רעדייא

 עמרַאזַאק ןיא ןעמוקעג גנולצולּפ ןענייז ,ץַאלּפ םעיינ ןיימ ףיוא גירעה
 קסיבָא ןַא רימ ייב טרהיפעגכרוד ןעבָאה ןוא ןעמרַאדנַאשז רענליוו
 טסערַא רעטנוא ןעטלַאהעג ךימ ןעמ טָאה געט ףהניפ .(גנוכוזרעטנוא)
 -רַאפ ,טַאנָאמ ןעצנַאנ ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ,רעהכָאנ ןוא ,רעצרַאק ןיא

 ַא רימ ןעבעל נידנעלעטשקעווא ,עמרַאזַאק יד ןעזָאלראפ וצ ןעטָאב |
 .טירט א ףיוא רימ ןופ ןעטָארטענּפָא טינ טָאה רעכלעוו ,טַאדלָאפ
 -סערא ךיוא ענליוו ןיא זיא גיטייצכיילנ סָאד ,ןעזיװענסױרַא ךיז טָאה סע

 -- ןעװעג ןיא זנוא ןעגעג גנוגידלושַאב יד .סעכיגָאי ןערָאװעג טריט
 ןעננודניברַאפ ןוא ץנעגילעטניא ןוא רעטייברא ןעשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ
 םורא ןעטַאנָאמ עכילטע ןיא ןעבָאה םירבח רענליוו .דנַאלסיוא טימ
 ינעהַאנ א ןעמונעג טסלָאמאד טָאה סָאװ ,םענייא טקישעגוצ רימ וצ

 -- ענליו ןיא גנונעװַאב רערענַאיצולאװער רעד ןיא לייטנא ןעט

 םירבח יד  .םוַאבנעזַאר ?עדנעמ רע-סע ןעטסואװַאב רעהכָאנ םעד
 -םיוא ןיא ןערהָאפקעװַא לָאז ךיא זַא טניילעגרָאֿפ םהיא ךרוד ןעבָאה
 -ומ סלַא ,ךימ טעװ ןעמ זַא ,טאהעג ארומ ןעבָאה ייז לייוו ,דנַאל
 ךיז בָאה ךיא .טכירעג ןעשירעטילימ ַא ןיא ן'טּפשמ ,שנעמ רעטיל

 ןעגעג גנוגידלושאב יד לייוו לעיצעּפס ,נַאלשרָאפ ןעזיד ןופ טגאזטנע
 -ָארטעגנײרַא ןיב ךיא רעדייא ,טייצ רעד וצ ןעניוצַאב ךיז טָאה רימ
 טימ ןעמוקענּפָא ןיב ךיא ,ךילקריו ןוא .טסניד רעטילימ ןיא ןעט

 ןיימ ןופ עדנע וצ ןיב "רָאזדַאנ, רעטנוא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,םעד
 ,ןערָאװעג ןעזָאלענסױרַא ןעכינ ןיא זיא סעכיגָאי ןוא ,טסניד רעטילימ
 ס'ץארנ .ןעטַאנָאמ 4 ןעציז וצ ןעוועג טּפשמ'ראפ ךיז טכַאד זיא רע
 טרפב ,עכַאװש וצ ןעװעג ןענייז ,סיוא טזיוו סע יװ ,ןעזייוװַאב
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 טינ "?סיבָא; םייב ןע'סעכינָאי ייב טינ ,רימ ייב טינ טָאה ןעמ זא

 .ןעכאז עלַאנעלנוא ענייק ןענופעג

 -עווענ ןענייז עלַא ןעסירענרעביא ןעבָאה סע ןעמעוו טימ ,ץַארג
 -קא .א .? ךיוא ייז ןעשיווצ) דניירפ עטנעהָאנ ןוא םירבח ענעז
 ןיא גידנעייז .רענירעדינ ץלַא ןעלַאפעג לָאמ ַא סָאװ ןזיא (דָארלעס
 -ָאװעג זיא ,ןעביולג םענווַאלסָאװַארּפ םעד ןעמונעגנָא רע טָאה ןילרעב

 ןייז ."קינטסעוו יקסנעליוו, ןעשיטימעסיטנא ןופ רעטייברַאטימ א ןער

 ,דרָאמטסבלעז טימ טגידנערַאפ רע טָאה ערעירַאק "עדנעצנעלנ ,

 ךעלזיירק ןעװעג ןעניז סע .ךעלזיירק יד ןענעװ טצעי
 סע ןעכלעוו ןָא םענייא ךיא קנעדענ ייז ןופ .ןעטנענילעטניא ןופ

 ,ןיקייח ,ןיקמוילב ,יקסנַאשזַאנ רערהעל יד ןעסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז
 ןעמ סָאװ .רעמיצ ןיא רימ ייב ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןענעלפ עכלעוו

 םארגָארּפ ס'לַאסַאל ךיז טכאד  .יונעג טינ ךיא קנעדעג ןעזעלעג טָאה

 .ןעֹוֶא טרעבָאר ןענעװ לעקיטרַא ס'ווָאבוילַארבָאד רעדא רעטייברא ןוֿפ

 -ענ טינ ןיוש ןענייז ריס ?ןעוועג רימ ןענייז ננוטכיר רעכלעוו ןופ

 רעמוז ןיא סָאד ,טמיטשַאב קנעדענ ךיא .סעצלָאװָאדָארַאנ ןייק ןעוו

 ןענעװ ןעריטוקסיד וצ ןעמוקענסיוא רימ ןיא רהָאי ןעט-188/ ןופ
 -ויטרַאֿפ גיטפעה בָאה ךיא ;"ןעטייהנעדישרַאפ-סגנוניימ ערעזנוא,

 טסלאמאד ךיז ןעבָאה ריס .ןע'וָאנַאכעלּפ ןופ טייקגיטבערעג יד טניד

 רַאפ טכַארטַאב ךיז ןעבָאה רימ .ןעטארקַאמעד-לאיצַאס ןעפורעגנ טינ

 -עלפ ןערענָאיצולָאװער ענידטלאמאד יד ."ןעטסיסקרַאמ עלַאקידַאר,

 טריזיטַאּפמיס טָאה טייהרעמ יד .ןעלַאקידַאר -- ןעפור ךיז ןענ
 ןעדָאטעמ עוויטקעיבוס יד טגידייטרַאפ ,ַאילַאוװ ַאיַאנדָארַאנ רעד טימ
 -יילק ַא ,רָארעט טנידייטראפ ,(אנישטווָאליאכימ) עטכישעג רעד ןיא
 ןופ רעגלָאפכָאנ ןעוועג ,רָארעט ןענענ ןעוועג ןיא טייהרעדנימ ענ

 ,ץעלָאװַאדַאראנ ןייק נידנעייז טינ ,סעכיגָאי .ערחעל ס'ווָאנַאכעלּפ
 ענעי ןיא סָאד ,ןעסעגרַאפ טינ ףראד ןעמ  .רָארעט טנעקרענַא טָאה
 ןעטלאהעגנָא "אדורט עינעדשזָאבַאװסָא , עּפורנ יד ךיוא טָאה ןעטייצ
 -עג טָאה סעכינָאי .7 ;רָארעט ןופ טקנוּפ םעד םַארגָארּפ רהיא ןיא

 ,ןעטסירָארעט ןערעװו ןעלעו רעוט עטסעב ערעזנוא זַא ,טמיורט
 טייברא עצנַאנ רעזנוא לייו ,דייר זיולב ןעװעגנ ןענייז סָאד רָאנ
 -קַארַאכ ןעשיטַארקָאמעדלַאיצַאס ַא ןעגָארטעג טסלַאמאד ןיוש טָאה

 ךילנעזרעפ ךיא .טדערעג ניצניו ןעמ טָאה רָארעט ןענעוו ןֹוא רעט
 .רָארעט ןופ רעננעג רעטסקראטש רעד ןעוװעג טייצ רענעי ןצ ןיב

 -יימ ערעזנוא, :ןערושארב יד ןעוועג טסלָאמאד ןיוש ןענייז סע

 ,"טסעפינַאמ רעשיטסינומָאק, ,ווָאנַאבעלּפ ןופ ,"ןעטייהנעדישראפ-סננונ
 -ַאיצַאס, ,"?לַאטיּפַאק ןוא טייברא ענעגנודעג , ,סלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ
 -לעװ ,ערעדנַא ןוא װָאנַאכעלּפ ןופ ,"ףמַאק רעשיטילַאּפ ןוא םויל
 -ֵאה רימ ןא ,תמא ןיא סע .טרידוטש ךילדנירג ןעכָאה רימ עכ
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 -ָאדָארַאנ יד ןופ רוטַארעטיל עצנַאג יד ןעגָארקעג טסלאמאד ןעב

 ַאנ;, ךובלעמאז םעד  ,?יֵלֵאו יִאנדָארַאנ קינטסעו, יווװ ,סעצלָאװ

 -עשז ןופ סעיפַארנַאיב יד ,"ילָאװ יַאנדָארַאנ רַאדנעלַאק, ,"עינידָאר
 יד רָאנ ,ערעדנא ןוא ןירוטלַאכ ,אנידראב ,איַאקסווָארעּפ ,ווָאבַאיל

 יד טליּפשענ ןעכָאה ייז ,טרידוטש טינ ןעמ טָאה ןעבאנסיױא עלַא

 םעד נידנעקרַאטשרַאֿפ ןוא נידנעהיצנא ,קיטסירטעלעב ןופ עלָאר

 -ַאב ןענייז ריס .ץנענילעטניא רעזנוא ןופ טסייג ןערענָאיצולָאװער

 עשיאָארעה יד ףיוא טעװעדָאהעג ךיז ןעבָאה ןוא ןערָאװעג טרעטסייג

 רימ ןענייז סעירָאעט ערעייז וצ רָאנ ,סעצלָאװָאדָארַאנ יד ןופ ןעטַאט

 .ביוט ןעוועג ןיוש

 -רַאפ רעד ןעבילבעג טייצ עננַאל ַא ןיא טדאטשנעזייא יַאסיא

 יאנואר עו אי ריר איירא אי ריר טיגער יריד יראו אהער אהסרעלעראוי ר

 .ץַאק רַאזַאל ,ןַאמ רהיא ןוא ץַאק-ןַאספלָאװ אינעשז

 -יז טינ ,עטכישעג רעד ןיא ןעדָאטעמ עוויטקעיבופ ןוֿפ רענידייט

 רע ןיא 18921801 ןיא ךיז טכַאד .ץעלָאװַאדָאראנ ןייק גידנעי

 .םזיסקרמ םוצ רעכירַא

 םייב ןעננודניברַאפ עסיוועג ןעבילברַאפ ןענייז ןע'סעכינָאי ייב

 טינ םהיא ךרֹוד רימ ןעבָאה טייצ רעצנַאנ רעד רַאפ רָאנ ,ץענערג

 -ופ ןענירק טנעלפ רע רעבָא .טרָאּפסנַארט ןעניצנייא ןייק ןענארקעג

 -רעטעּפ ןופ ןערעציפא ערעזנוא ךרוד לָאצ רעניילק א ןיא רוטַארעט

 ,םעד רעסיוא .קסנימ ןופ רוטַארעטיל ןעמוקאב בָאה ךיא  .גרוב

 -ץַאס עינעשז זא ,קנעדעג ךיא .אשראוו ןופ ןעמוקאב ךיוא ךיא געלפ

 -ַאוצ ךימ טָאה ,לעזיירק רענליוו ןיימ ןופ ןירעדילנטימ ,ןָאסּפלָאװ

 "מיס טָאה עכלעוו ,אשרַאו ןופ יקסמינָאלס םענייא טימ טרהיפעגננעמ

 ןעמוקַאב בָאה ךיא ןעמעוו ךרוד ןוא גנוגעװַאב רעזנוא טימ טריזיטַאּפ
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 יד ןעשיוצ .ןעבאנסיוא עלאנעלנוא ןופ ןעטרָאּפסנַארט עסיורג ייווצ
 רעֶבַא ,ןָאדנַאל ןופ ךעלכיב עשידיא עכילטע ןעוועג ןענייז ןעבַאנסיױוא
 -רא רעזנוא רַאמ טסַאּפענוצ ןעוועג טינ ייז ןענייז ךַארּפש רעייז טיול
 שימענ ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןעבָאה ןעטרָאּפסנַארט יד .טייב
 עניילק גיסעמסינטלעהרַאפ א ןוא סעצלָאװָאדָארַאנ יד ןופ ןעבַאגסיױא
 -אװסָא  עּפורג רעד ןופ ךילכעזטּפיוה ,עשיטַארקָאמעדלאיצַאס לָאצ
 -פ רעלאנעלנוא רעד ןופ לייט עדנעטיידַאב ַא ."אדורט עינעדשזָאב
 ןיא .טדעטש ערעדנַא ןיא טקישעגרעדנַאנרַאפ רימ ןעבָאה רוטַארעט

 רענעי רַאפ ,ןעמוקַאב ןעביוהעגנָא רימ ןעבָאה ןערהָאי ענידרעטייוו יד
 ןעטסידנַאבַארטנָאק ךרוד רוטַארעטיל לָאצ עסיורג רעייהענמוא ןַא ,טייצ
 ,רעטשרעב -- םירבח-ץענערג ערעזנוא ךרוד ןוא

 ךיא ןיב טסניד רעטילימ ןיימ טנידנערַאפ בָאה ךיא יז םעדכָאנ
 .טייצ עסיוועג ַא .טיײברַא רערענָאיצולָאװער וצ ןעטָארטענוצ רעטייוו
 -רעדנַאנראפ יד ןעטייברַאפ ,ןייֵלַא ןעטיײברַא ןעמוקעגסיוא רימ ןיא
 ןיא ןעמוק םעד טימ .עיצַאזינַאגרָא עלַאדטנעצ עגידרעהירפ ענעלַאפעג
 -ענסיוא זייווכעלסיב ןיא טדאטשנעזייא ןוא רעמערק .א ןופ ענליוו
 -ענניירא ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,עיצַאזנַאנרַא עיינ ַא ןעסקַאװ
 -ייז ,ןעיירד זנוא רעסיוא ;ןעטנענילעטניא עטסעב ערעזנוא ןעגנַאג

 ןַאשזד ,ַאיַאקצינדערס .ּפ ,טעטימָאק םעד ןופ רעדילגטימ ןערָאװעג ןענ
 -ַאס ךיוא 1802 ןיא ןוא רַאמשטרָאק איליצ ,ןָאדרָאג .ַאילַאּפ ,ללימ

 טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רענידטסלָאמאד רעד ןופ .יקסנאשזָאנ ליאומ

 וָאקַאי ,דניקלַאז טרעבלַא ךיא קנעדעג ,גנונעװַאב רעד ןיא טייברַאעג

 -רעב לעװַאּפ ,דלעפנעמולב .ס ,קינזעד .ס ,רעמערק ַאטרעב ,דניקטיוו
 -ָאה רימ עכלעוו טימ טדעטש ערעדנַא יד ןופ .יקסנעריזוּפ ןוא ןַאמ

 ,וועיק ןעזייוונַא ךיא ןעק גנודניברַאפ ענעי רעדָא יד ןעטלַאהעגנָא ןעב

 .קסבעטיוו ,ןָאגרַאמס ,גרוברעטעּפ ,קסנימ ,אשראוו ,טַאּפרָאד ,,ווָאקרַאכ
 -עג ןעטלַאהעגנָא גנודניברַאפ יד ןיא טדעטש-טעטיזרעווינוא יד ןיא
 .ןעטנעדוטס רענליוו ךרוד ןערָאוװ

 ןעועג ןענייז ץנעגילעטניא רענליוו רעד ןופ ךעלזיירק יד ןיא
 ,ןעטנעגילעטניא יד ןעניז ןיא בָאה ךיא .רעדילגטימ 000 םורָא
 ןעזעלעג ןעבָאה ,ןערענָאיצולַאװער רַאפ טכַארטַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו
 עדנַאנַאּפָארּפ רעזנוא ןיא זנוא ןעפלָאהעג ןוא רוטַארעטיל עלַאנעלנוא
 ןענַאטשַאב ןענייז ערעטנעהענ רהעמ יד ,רוטַארעטיל-עיצַאטינַא ןוא
 רהעמ ןיא ךיוא ןעפלָאהעג זנוא ןעבָאה ייז .ןעשנעמ 20-19 םורַא ןופ
 .טייברא רעויטַאריּפסנָאק

 גנודניברַאפ רעזנוא סלַא טנידעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנעדוטס יד ןופ
 ווָאקַאי ,ןיקסעּפ ?יארזיא ףיוא ךיז ךיא ןָאמרעד ,טדעטש ערעדנַא טימ
 .גרעבנעזָאר ןאמָאר ,יקסלָאקָאטנא .א ,דניקטיוו ווָאקַאי ,יקסווָאכַאיװ
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 .1908 ,ילוו ,קרָאי וינ ןיא ןיקסע א טעג יקסוװָאכַאיל .מ .ו .רד יקסעּפ ליַארזיא

 .רַאמשטרָאק ווָאקַאו רעקַאנעמ ןאמָאלָאס



 07 ץנליוו ןיא גנוגעװַאב .ברַא רששידיא ןופ ביוחנָא

 -ינימ ןעוװעג זנוא ייב ןענייז 1801 ןיא ךעלזיירס רעטייברַא יד ןיא

 ןופ ךילנהעוועג ןענַאטשַאב ןיא ?עזיירק רעדעי ,ןעשנעמ 180 םומ

 ןעגעו ןעסיו טפרַאדעגנ טינ טָאה קָאשזורק ןייא .רעדילנטימ 8
 ענייז ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד ןענעוװו סנעטסנינייוו םא ,ןערעדנַא םעד

 ,רעדילנטימ

 ןעק דָאירעּפ םענעי ןופ רעטײברַא ענעהעזעננָא רחעמ יד ןופ
 אטרעב ,שטיווָאפעזוי אבויל ,רעכַאמרעמַאק אקסאוו ןענָאמרעד ךיא
 -םיל ליאבימ ,ןיוװעל אינַאפ ,דנַאפלעג אנעלעי ,ןָאסּפלָאװ אטסוג ןוא

 ,ץיראווסא היסֶאי ,רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס ,קישטווָאטַאנַאז ווָאקַאי ,ץיש
 -לַאג --- רעצעז --- ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענייז ןעקָאשזורק עטשרע יד ןיא
 ייז .וועיק ןיא ןערהָאפעגרעכירַא ןענייז עכלעוו ,במָאלָאנ ןוא ןירעּפ

 -ָאמַארבַא רָאטקָאד ןופ עיצַאזינַאנרָא רעד ןיא ןעטָארטעגניירַא ןענייז

 ןָאספלָאו .ַאטרעב ןָאספלָאװ ַאטסוג

 טקישראפ ןוא םהיא טימ ןעמאזוצ ןעלַאּפעגכרוד ןענייז יז .שטיוו

 .ריביס ןיא ןערָאװעג

 טיײברַאעג זנוא ייב טָאה 1880-1887 ןופ ןערהָאי עטשרע יד ןיא

 -ָאיצולַאװער ןופ רעוט עטסנעבענרעביא ןֹוא עטסעב יד ןופ רענייא

 טָאה רע .רעקסנימ ַא --- ווָאלדרעװס ליאַאפַאר ,רעצעז ַא ,טַאט ןערענ

 ןעניוצענוצ ןוא סעיסעפָארּפ ערעדנַא ןוא רעצעז ןעשיווצ טײברַאעג

 -ראהנעפָא ,טייהנעבענרעביא ןייז ,רעדילנטימ ליפ סקָאשזורק יד ןיא

 רע .םירבח ערעזנוא ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טָאהענ טָאה ,טייקגיצ

 ךימ טָאה רע ןעכלעוו טימ ,ן'שטיוָאמַארבַא ןופ רעליש א ןעוועג זיא
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 -רעבוט ןופ (=1889 ןיא ווָאלדרעװס זיא ןעברָאטשעג .טרהיפעננעמַאזוצ

 עטשרע יד ןערָאװעג טריזינַאגרָא זנוא ייב זיא קנעדנָא ןייז וצ ,זָאלוק

 דנעזעוונַא ןעוועג ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,ננולמַאזרַאפ ערענָאיצולַאװער

 ,ןעשנעמפ 0

 ןיא ךָאנ ןעביוהעגנָא זנוא ייב ךיז םָאה גנוגנעוװַאב-קיירטס יד = |

 טרהיפעגנָא זיא סָאװ ,גנוגעװַאב קיירטס ַא ןעגעוו דייר ךיא ,8
 -ענ בָאה ךיא ןעו טייצ רעד ןיא סעיצַאזינַאנרֶא ךרוד ןערָאװעג

 יד ןעמוקענרָאפ ענליו ןיא ןיא ,ןַאיצנעװס ןיא רעטילימ ןיא טניר

 ,יירעקורד ס'ןיקריס ןיא רעצעז 20 ןופ (קיירטס) עקשטאטס עטשרע

 ךיז טָאה עקשטַאטס יד .סעכינָאי ןופ טפַאשרערהיפ רעד רעטנוא

 -שטַאטס עניילק ןעוועג ןענייז סע .ךיירגלָאפרע טגידנערַאּפ ךיז טכַאד
 ןענייז סע .רעכַאמ ןעקָאז ייב ןעטַאטשרַאו רעקרעוודנַאה ןיא סעק

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד רָאנ ,רעדיינש ייב סעקשטַאטס עסיורג ךיוא ןעוועג

 .רעטעּפש לעסיבַא

 טרהיפענ ןעבָאה רימ רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש רעד ןענעוו טצעי

 ךיוא טנעכערעגנײרַא ,עליפ .עיצַאטינַא ןוא עדנַאנַאּפָארּפ רעזנוא
 עיצַאטינַא יד טרחיפענ ןעבָאה רימ זַא ,טגָאזעג ןעבָאה ,יקסנַאשזָאג

 ;ןעװעג טָאד זיא שיסור ַא רַאפ סָאװ רעבָא .ניטכיר .שיסור ןיא

 שיסור ןיא סָאד ןעזעלעג ,ךעלכיב ,ןערושָארב ןעמונעגנ ןעבָאה רימ
 -עג רעניטכיר רעדָא ,שידיא ןיא ןעֶלַאפ עטסיימ ןיא טצעזרעביא ןוא

 .שידיא ןיא טייקעגרעביא סָאד ןעבָאה רימ ,טגָאז

 ,ךעלזיירק עטשרע עניימ ןופ םענייא ןענעוו ךיז ןָאמרעד ךיא

 -רַא ענעגנודעג, :סקרַאמ ןופ ערושָארב יד ןעזעלעג ןעבָאה רימ ואוו
 ,סעקינַאיפָאס יד ףיוא ץענרע ןעװעג זיא סָאד .?לַאטיּפַאק ןוא טייב

 ןופ רעדילנטימ יד .רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס ייב לעביטש-םעדיוב ַא ןיא
 ןייק ןענַאטשרַאפ טינ רָאנ רעדָא ,טכעלש ןעבָאה עכלעוו ,קָאשזורק

 ךיז טפרַאדעג גָאט-סטייברא ןעניד'העש-12 א ךָאנ ןעבָאה ,שיסור
 ,רעװש ןעוועג ייז רַאפ ןיא סָאװ ,לעכיב ַא ןיא ןעבײלקרעדנַאנרַאפ
 ןעסעזענ ןענייז רימ .ךארּפש רעד טיול ייס ,טלַאהניא םעד טיול ייס
 ןעבָאה ,טליװ רחיא בױא ןוא .לעכיב םעד רעביא גנַאל ןעטַאנָאמ
 ערעדנוזַאב ,ןעקנַאדעג ערעדנוזאב ןענעוװו רָאנ ,ןעזעלעג טינ סָאד רימ
 .עטנעהַאנ ןייק טַאהעג טינ טָאה סע סָאװ ,ליפ טדערעג ןעדנעטשמוא
 עמעט סלַא טנידענ רעכיג טָאה סָאד .טלאהניא ן'טימ גנודניברַאפ

 עטשרע יד, ,ךוב ןעזיד ןיא לעקיטרא ןייז ןיא טעטּפיױהַאב ןוסעיל .א (*
 זוא ווָאלדרעװס רענָאיצולָאװער רעד זא ,"ענליוו ןיא גנולְמַאזרַאפ עמייהעג
 -"אפ ,/ךובלעמַאז רהָאי 98, ךובלעמאז םעד ןיא .1890 רהָאי ןיא ןעברָאטשעג

 -|ו ןענורהאו 28 םעד וצ ןעבעגעגסיורא ,1999 ,עשראוו ,"טלעוו וד , גַאל |
 ןיא ןעוועג זיא 1891 רהָאו ןיא זא ןעבעגעגנָא זיא "דנוב , ןופ םואעליב
 ןעפורעגסיורא (ןאמ טרעדנוח יירד) גנולמאוראפ-ןעסאמ עטשרע וד ענליוו
 .דער---װָאלדרעװס רעצעז םעד ןופ טיומ ן'כרוד



 09 טנליוו ןיא גנונצווַאב .ברַא רעשידיא ןופ ביוחנָא

 טָאה רענייא יו רימ ןעבָאה טדערעג ןוא .ןעכערּפשעג ערעזנוא רַאפ

 -שידיא, ףיוא -- רעניטכיר ,שידיא ףיוא ,שיסור ףיוא :טנעקעג

 ."שידיא-שיסור , רעדָא ,"שיסור

 ןיא ןעזעלעג ךיא בָאה ?רוטַאנ ןענעוו ןעכערּפשעג , ס'ווָאבָאז

 .שיריא ףיוא ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןערעלקרע ,שיסור ףיוא לעזיירק
 -טנַא ןִא ןעמונעג ןעבָאה סע ואוו ,ךעלזיירק ערעכעה יד ןיא

 רימ ןעבָאה ,שיסור טכעלש טינ טנעקעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטייברא לייט

 "רַאפ ןעוװעג ןענייז רעטייברא עכלעזַא רעבָא .שיסור ףיוא טדערעג

 .עטהעדנוה ןייק טינ רעבָא ,עגילדנהעצ --- ,גינייוו גיסעמסינטלעה
 ןענרעל וצ ךעלזיירק טעדנירגעג ןעבָאה ךימ זַא ,גיטכיר זיא סע

 רעקרַאטש רעד ןעננאנעג ןענעקטנַא ןענייז ריס .ךארפש עשיסור יד

 -ודיא .ןעסיו רַאפ ןעסאמ עשידיא ענידסלאמאד יד ןופ גנובערטש |

 טינ טסלאמאד ןענייז ןעגַארפ עכעלטפַאשנעסיו ןעגעו ךעלכיב עש

 גנַאפנָא ןיא טבורּפעג ןעבָאה רימ ,טכוזענ ייז ןעבָאה ריס .,ןעוועג

 רעבָא .ענליוו ןיא ןוא אשראוו ןיא ,ןעמַאש ייז ןערהָאי רע-90 יד ןופ

 .טפַאשטנעק יד טינ ,ןעטפערק עניטיונ יד טינ טַָאהעג טינ ןעבָאה רימ

 ןעביוהעגנָא סָאד ךיז טָאה ןערהאי רע-90 יד ןֹופ ןעטימ ןיא טשרע

 ןענידרעטיוו םעד וצ ךייש ןיוש זיא סָאד רעבָא .ןעכילקריוורַאפ

 | | .רָאירעּפ

 -טפָא ןוא ךילכעזטּפיוה ךעלזיירק-ןרעל יד טעדנירגעג ןעבָאה רימ

 עדנעסַאּפ רהעמ ,ענלעצנייא ןעניפענ ןצ ?יצ ןעניצנייא םעד טימ לָאמ

 -ירַא ןענעלפ רימ ואוו ,ּפיט ןערעכעה ןופ ךעלזיירק יד רַאֿפ רעדילנטימ

 -ָאיצולָאװער ןוא עכילטפַאשלעזעג ןופ גנולדנַאהַאב רעד וצ ןהעגרעב

 -םיוא עקַאט ךיז ןעבָאה ךעלזיירק יד ןופ עגינייא ,תמא .ןענַארפ ערענ

 .ןעלַאפ ענלעצנייא ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא ,ךַארּפש יד טנערעלעג

 טינ ןַאד ןעבָאה רימ ,ןערָאטַאלימיסַא ןעוועג טסלָאמַאד ןענייז רימ

 יד .גנוגעװַאב-ןעסַאמ עשידיא עלעיצעּפס ַא ןענעו ןליפַא טמיורטעג

 עבאגפיוא רעזנוא ,רעטעּפש ןעמואוושענפיורַא טשרע זיא םעלבָארּפ

 -ַאב רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ "ןעטורקער, ןעטיירגנוצוצ ןעוועג זיא

 טקוקעג טינ  רוטלוק רעשיסור רעד וצ ייז ןערעטנהענרעד ,גנוגעוו

 טכוזעג נידנעטש ךָאד רימ ןעבָאה ,טײקשירָאטַאלימיסַא רעזנוא ףיוא

 ןיא .ךארּפש רעשידיא רעד טימ ןעסַאמ יד וצ ןהעג וצ ןעטייקכילגעמ

 שידיא ןיא טצעזרעביא ןיוש רימ ןעבָאה ,ןערהָאי רע-90 יד ןופ גנאפנָא

 ןעשיסור ןענידסלַאמַאד םעד ןופ סעמעט ףיוא ןעלקיטרַא סגנוטייצ

 ןעגנוזעלרָאפ רַאפ ייֵז טריפַארנַאטיל ,ןעבעל ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא
 .ךעלזיירק יד ןיא

 -זיירק עניזָאד יד ןיא םַארנַארּפ רעזנוא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא

 -כרוד זיא עכלעוו ,םַארנָארּפ יד יו ױזַא טקנוּפ ןעװעג זיא יז ?ךעל

 -ברוד טעװו רהיא ןעוו .ךעלזיירק עשיסור יד ןיא ןערָאװעג טרהיפעג
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 "זיירק רעגרוברעטעּפ ןעגעוו ןיסַארק דינָאעל ןופ ןעננורענירע יד ןעזעל

 טימ ןערעוו טשַארעביא רהיא טעוװ ,ןערהָאי-90 יד ןופ גנַאפנָא ןיא ךעל

 טימ טיניריש ןעביוהעננָא ןעבָאה ריס .טייקכילנהע רעבלעזרעד טעמכ

 ןופ גנוהעטשטנע רעד טימ ,טענַאלּפ רעזנוא ןופ גנוהעטשטנע רעד

 ,עירָאעט ס'ןיװרַאד וצ ןעגנַאנענרעבירַא ,דרע רעד ףיוא ןעבעל סָאד

 ןוא ןעסַאלק ןופ גנוהעטשטנע ,טפַאשלעזעג רעוויטימירּפ רעד וצ

 -ערק) םוטנעגייא-בייל ,טפַאשטכענק ןופ עטכישעג רעד וצ ,"תוכולמ
 -ַאטיּפַאק רעד ןופ גנולקיווטנע ןוא גנוהעטשטנע ,(ָאװטסעשטינטסָאּפ

 -איצאס ןעכעלטפַאשנעסיװ םעד וצ רעהכָאנ ןוא ,גנונדרַא רעשיטסיל
 -סור ןיא גנונעװַאב רערענַאיצולַאװער רעד ןופ עטכישעג רעד ןוא םזיל

 ךָאנ ןעגנַאגעג ךעלזיירק עטשרע ענייז ןיא ןיא סעכינָאי .9 .,דנַאל
 ,סיוו ךיא .עימָאטַאנַא רעטײברַא יד טנערעלעג טָאה רע ,רעטייוו

 ןעכילשנעמ ַא ןופ ןעלייט ךעלזיירק ענייז וצ טּפעלשעג טָאה רע זַא

 | ,טעלעקס

 "יא יד טָאה עיצאטיגַאןעסַאמ וצ דָאירעּפ-גנַאנרעביא םעד ןיא

 -נעשרעה יד ןערָאװעג שיטקַאפ זיא ןוא ןערעוו טפרַאדעג ךַארּפש עשיד
 .טלעטשעג טינ לָאמ ןייק זנוא ייב ךיז טָאה עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד .עד

 עכילרעגריב ןענעו טדערעג ןעבָאה ,ןערָאטַאלימיסא ןעוועג ןענייז רימ

 -ַאוװוער רעשיסור רענײמעגלַא רעד ןופ טאטלוזער סלַא ןעדיא רַאפ טכער

 טימ טפמעקענג טינ ןעבָאה רימ זַא ,גיטכיר טינ ךיוא זיא סע .עיצול

 .םזינויצ םעד

 -קעװַא ן'כָאנ ןעבילבעג ןיב ךיא) ענליוו ןיא ןעביילב וצ ידכ
 -נָא רעגיצנייא רעד -- םירבח ערעדנַא ןוא אקשיט רבח ןופ ןערהָאפ
 .עלֹוש רָאטקַאד-הֶאצ ַא ןיא ןעמוקנֶא טפרַאדעג ךיא בָאה ,(רערהיפ

 שארב ןעטסינויצ עּפורג עקרַאטש ַא ןעזיװעגפױרַא ךיז טָאה ןעטרָאד
 ןערהיפ ןעמוקענסיוא רימ ןיא עּפורג רעד טימ .,ןע'ןיקמָאיט טימ

 -ניא רעשידיא רעד ףיוא גנוקריוו רעד רַאפ ףמאק ןעניטפעה ַא רעייז
 -ָאז ףראד ןעמ ןוא .אשראוו ןיא רעהכָאנ ןוא ,ענליוו ןיא ץנעגילעט

 גיצניו טאהעג ןעטסינויצ יד ןעבָאה ןערהָאי עטשרע יד ןיא זא ,ןעג
 טייוו רעייז ןעוועג ייז ןענייז ,רעטײברַא יד טגנַאלַאבנַא סָאװ  ,גלָאפרע

 .טריסערעטניא גינייוו ייז טָאה ענַארפ יד ןוא ,םזינויצ ןופ

 ןעבילקעגרעבירַא רעהכָאנ ךיז טָאה ןעטסינויצ יד טימ ףמַאק רעד
 ןוא ,ןרעב ,ןילרעב -- דנַאלסױא ןיא סעינָאלַאק עשיטנעדוטס יד ןיא

 | .טרעטש ערעדנַא
 -רַאפ זנוא ייב ךיז ןעבָאה ,רהָאי ןעט-1892 טימס גידנעגנַאפנָא

 "ַאנ יד ןוא ןעטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד טימ ןעננוהיצַאב יד טפרַאש

 -1892 ןיא ."סעיעּפיעּפ; טימ רעהכָאנ ןוא ,ןעטסילַאיצָאס עווָאדָאר
 -יטסישאפ רעגיטצעי רעד ענליוו ןיא ןערהָאפ וצ ןעמוק טנעלפ 53



 ?1 ץנליוו ןיא גנוגעװַאב .ברַא רעשיריא ןופ ביױהגָא |

 טכַארבעג ןעוװטינ-עװו זנוא טָאה רע .יקסדוסליּפ רָאטַאטקיד רעש
 | ,רוטַארעטיל עלַאנעלנוא

 ןעגנודניברַאפ טָאהעג טָאה עכלעוו ,עּפורג עוויטַאריּפסנָאק יד
 -עטיל קנעדעג ךיא ?יפיוו ףיוא ןעמוקַאב טגעלפ ןוא ,דנַאלסױא טימ
 רךימ ןוא ,איאקצינדערס ,רעמערק .א ןופ ןענַאטשַאב ןזיא ,ךוטַאר
 רימ ,ן'יקסדוסליּפ טימ ןעפערט ךיז ןענעלפ רעמערק ןוא ךיא .,ןיײלַא
 ןעכערּפשעג ןיא ןעטנעווַא עכילטע ,ךיא קנעדעג ,טכַארברַאפ ןעבָאה
 -ַאד עלַא ןופ יו ,קוק ןייז .ענַארפ רעשידיא רעד ןענעװו םהיא טימ
 -לָאפ םעד ףיוא ןערעוו טרילומרָאפ ןעק ,סעצווָאסעדעּפ-עּפ ענידסלָאמ
 ,סרָאטַאקיפיסור טייז ,ןעטסילאיצַאס עשידיא ,רהיא; :ןפוא ןעדנעג
 א ףיוא עיצאטנעירַא עשיסור רעייא ןעטייברעביא טפרַאד רהיא
 -ַאטינַא ןוא עדנַאנַאּפָארּפ ןערהיפ ,שיליוּפ ךיז ןענרעלסיוא ,עשיליוּפ
 ןהעג טפרַאד רהיא ;ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ךילכעזטּפיוה עיצ

 טינ ןוא ,טַאירַאטעלַארּפ ןעשילוּפ םעד טימ רָאנ דנַאה ןיא דנַאה
 -ּפָאנוא ס'ןעלױּפ ןופ עעדיא יד ןעציטשרעטנוא ,ןעשיסור םעד טימ

 "וו .זַא ןוא ,טייקניגנעה

 -ַאס עשידיא ןוא עשילױוּפ יד ייב ןעעדיא ןופ דישרעטנוא רעד
 - ,רעגידלַאוװעג א ןעוועג זיא ןעטסילַאיצ

 -יטרַא ןַא ןענישרע זיא "טיוװסדעשּפ , ןערעמונ יד ןופ םענייא ןיא
 -דוסליּפ ןופ רעדעפ רעד וצ ןערָאװעג ןעבירשענוצ זיא רעכלעוו ,לעק
 -ַאּפ טימ טעשַארטסעג טינ ריש טָאה רעביירש רעד ןעכלעוו ןיא ,יקס
 -ןוא ףיוא רעפטנע סלא ןעסאמ עשיליוּפ יד דצמ ןעדיא ףיוא ןעמָארג
 .קיטילָאּפ עשירָאטַאקיפיסור רעז

 ןענייז 18882188/ ןיא טעדנירנעג ,ערעזנוא סעסַאק עטשרע יד
 ןוא זייונעפוטש ןענייז ייז ;סעסַאק ףליהטסבלעז ךילסילשסיוא ןעוועג
 ןעראוועג טלעדנאוװרַאפ רהָאי עכילטע ןופ ףיולראפ ןיא טקרעמַאבנוא
 ןערהָאי ענידרעטייו יד ןיא .,סעיצַאזינַאנרָא קיירטס ןוא ףמאק ןיא
 -ַאגנרָאףמאק סלא ךעסילשסיוא ןערָאװעג ןעפַאשעג סעסַאק עיינ ןענייז
 ,סעיצַאזינ

 ,רעכַאמ ןעקָאז ,רעצעז ייב טריטסיזקע ןעבָאה סעסַאק עטשרע יד
 -ַארּפ עכילטע ןיא רָאנ .רעכַאמ ןעסָאריּפַאּפ ,סרעפָאלש ,רעדיינש
 .רעדילנטימ טרעדנוה יו רהחעמ טּפַאכענמורַא ייז ןעבָאה סעיסעפ

 ןיא סעסַאק יד טכַארטַאב טָאה עיצַאזינַאגרָא עלארטנעצ רעזנוא

 ,חביבס א יו ךילכעזטּפיוה ,ץנעטסיזקע רעייז ןופ דָאירעּפ ןעטשרע םעד
 .ךעלזיירק-ןרעל יד ראפ רעדילגטימ ןעריברעוו טנעלֿפ ןעמ רעכלעוו ןופ

 -ןיירק יד רַאפ ןערָאװעג ןעבילקענסיוא רעהכָאנ ןענייז ייז ןופ עכנַאמ
 ָארּפ| עשיטסילַאיצַאס עכילקריו יד טרהיפעגנָא ןעבָאה סָאװ ךעל
 .עדנַאגַאּפ

 טרַאטש ןעוועג ןיא ךעלטעטש ןוא טדעטש עשידיא יד ןיא
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 ןעטַאטשרַאװ ןעוועג ןענייז סע .עירטסודניא ןעקָאז יד טיירּפשראפ

 -עג ןעבָאה ןעטרָאד .(טיה ןעמַאד) סעקטסידָאמ ןוא רעדיינש ןופ

 -לעװו ןופ עטסיימ יד ,ךעלדיימ רעטנעזיוט ןוא רעטרעדנוח טייברַא

 ,הגרדמ רעלערוטלוק רעגירעדינ רעייז ַא ףיוא ןענופעג ךיז ןעבָאה עכ
 -רוב-ןיילק רעד ןופ רעדניק ןופ ןענַאטשַאב ןיא ייז ןופ טייהרעמ יד

 ,ןעכַאפ יד ןיא לֵאפ רעד ןעוועג סנעטסרעמ זיא סָאד יװ --- יזַאושז

 יד ןיא ןעמוקנָא ן'רַאפ גנודליב עניילק ַא רעייז ןעמוקַאב ןעבָאה ןוא

 -עג גנורעקלעפַאב עשידיא יד טָאה ןעטייצ ענעי ןיא .ןעטַאטשרַאװ

 סָאד גידנעטכַארטַאב ,ּפָארַא ןעביוא ןופ טייברַא עשיזיפ ףיוא טקוק

 סואימ טינ זיא סע .,גנונידיילַאב ַא רַאפ "רעדיינש , ,"רעטסוש , טרָאװ

 -עז) קישטשרָאבאנ 8 ,קישטשװָאטַאנאז ַא ,רילעוואוי א ןייז וצ ןעוועג

 ןערעכעה ַא ףױא ןענַאטשעג ןענייז רעטייברַא עטלייצעג רָאנ ,(רעצ
 -ָאיּפ סלַא סָאװ ,דנַאטשוצ רעד ךיז טרעלקרע םעד טיס ,לעּפַאטש

 ,סעקישטשװָאטָאגאז ,רעצעז ןעוועג ןענייז גנוגעװַאב רעזנוא ןופ ןערענ

 יילק ךילקערש ןיא ךעלרייפ ןופ טײברַא יד .רערילעוואוו ,סעדַאסעלס

 -ַאב ערעווש רעטנוא טייברַאעג ןעבָאה ייז ןוא ןעראוועג טלהָאצאב

 ןעפרָאװרעטנוא ןענייז רעכַאמ ןעסָאריּפַאּפ ,רעכַאמ ןעקָאז .ןעננוגניד

 עוייורעכילריטַאנ ןוא עיצַאטַאולּפסקע רעטסכילקערש רעד ןעוועג

 ננובערטש יד .דייר ערעזנוא וצ טרעהענוצ רעלענש ךיז ייז ןעבָאה

 רעוויסנעטניא ןעוועג ךאלדיימ יד ייב ןיא ןעסיוו ןוא ןענרעל םוצ

 יד ייב יװ רעכעה ךיוא דנַאטשוצ רעלַארָאמס רעד ,רענעמ יד ייב יו

 | ,רענעמ

 ןעט-1889 ןופ עדנע םייב סָאד ,ןערעו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע

 -רֶא עלַארטנעצ יד זיא ,רהָאי ןעט-1890 ןופ ביֹוהנֶא ןיא ןוא רהָאי

 -ייא יַאסיא :ןענָאזרעּפ ענעמוקעננָא עיינ ןופ ןענַאטשַאב עיצאזינַאנ

 טָאה רעטשרע רעד .ַאיַאקצינדערס .פ ןוא רעמערק .א ,טדאטשנעז

 טָאה ןוא ץנעגילעטניא רעד ןעשיווצ ךילסילשסיוא טיײברַאעג טסלָאמאד
 ןייז ןופ ןעגאזטנע ךיז טנעקענ טינ רהָאי 231 ןופ ףױלרַאפ ןיא

 ןוא עטכישעג רעד ןיא ןערָאטקַאפ עוויטקעיבוס וצ טפַאשרעגנייהנָא

 .יקסווָאליַאכימ .ק .ח ןופ עירָאעט

 -נעצ סלעדנַאה ןעסיורג ַא טלעטשענרָאפ ךיז טימ טָאה ענליוו

 עשידיא טרירטנעצנַאק ךיז ןעבָאה סע ואו ,טָאטש א ןוא רעט

 -רַאֿפ ןעוועג ןענייז ןערהָאי רעט-90 ןוא רע'80 יד ןעטסידומלַאט

 -ָאה טינ .טקנוּפדנַאטש ןערענָאיצולַאװער ןופ ,עניהור גיסעמסינטלעה

 ענליוו זיא ,טעטיזרעווינוא ןייק טינ ןוא עירטסודניא-סיורג ןייק גידנעב

 -וטס ןעקישרַאפ טנעלפ גנוריגער עשיסור יד ואוו ,טָאטש יד ןעוועג

 עניילק ןיא ןערָאװעג טגידלושַאב ןענייז עכלעוו ,ןעטסילַאיצַאס ןעטנעד
 ,רעמערק ןעלַאפעניירַא ןיהַא זיא יוזא .סנעכערברַאפ ערענָאיצולָאװער

 .ערעדנַא ןוא ןוָאטרַאמ
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 -לעוו ,טײלכַאפ-רעטייברַא ענלעצנייא ןוא ןעטנעדוטס רענליוו ךרוד
 זנוא ךיז טָאה ,טדעטש ערעדנַא ןיא ןעבילקעגרעבירַא ךיז ןעבָאה עכ

 -רעטעּפ -- טדעטש טעטיזרעווינוא יד טימ ןעדניברַאט וצ ןעבעגעגנייא

 | .ווָאקרַאכ ןוא ןאזַאק ,וועיק ,עווקסָאמ ,גרוב

  טרעפילעג ןנוא טָאה עלוש לַאער רעד ןוא סעיזַאמינ יד רעסיוא
 | .טוטיטסניא רערהעל רעשידיא רעד ץנענילעטניא

 ,לָאצ עסיורג ַא ןעבעגעג זנוא סעקינ'הבישי יד ןעבָאה םעד רעסיוא

 יד טנעקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנענילעטניא עכלַאה ,ןעגָאז וצ ױזַא

 ץנענילעטניא רעד ןופ ןעטסידנַאנַאּפָארּפ יד יו רעסעב ךַארּפש עשידיא

 ןענַאטשעג ןעבעל רעייז ןופ ןעדנעטשמוא יד טיול ןענייז עכלעוו ןוא

 .ןעסאמ רעטייברא עשידיא יד וצ רעטנעהענ

 ערענַאיצולַאװער רעזנוא טָאה ןערהָאי רע-90 יד ןופ גנַאפנָא ןיא

 -ונ עניד'ברעמ יד ןופ ןעדנענענ ערערהעמ טּפַאכעגמורַא טייקניטעט

 .ךיירגינעק ןעשיליוּפ םעד ןופ זייוולייט ןוא סעינרעב

 ןיא ןערהָאפענרעבירַא ךיא ןיב רהֶאי ןעט-1891 ןופ ןעטימ ןיא

 ןיקסעּפ .א) ןעטנעדוטס רענליוו יד ךרוד ןעדנובראפ ךיז בָאה ,אשראוו

 עדנע םוצ טסערַא ןיימ ךָאנ .,םירבח עשילױוּפ טימ (ערעדנַא ןוא

 -לַאז .א רענליו יד טייבראעג טסלאמאד ןעבָאה רהָאי ןעבלעז ןופ

 .ערעדנַא ןוא ?לימ ןַאשזד ,יקסלָאקָאטנַא .א ,דניק

 -בעזטּפיוה ןוא גנונעװַאב רעטייבדַא עשיליופ ענידסלָאמאד יד

 ,"ישטינטָאבָאר קעזנאיװז , דנַאברַאפ רעטיײברַא רענידסלָאמאד רעד ךעל

 ןעדָאב ן'פיוא ןענַאטשעג קיטקַאט ןופ ןעגַארפ יד ןיא ןיא רעכלעוו

 / טקנופדנַאטש םעד ףיוא טקריוועג קפס ןהָא טָאה ,"םזימָאנָאקע , ןופ

 -ּפֶא ךיז טָאה גנוקריוו יד טֶא .קיטקַאט רעד עגונב רענליוו יד ןופ

 -.סיוא ערעדנַא ןוא ?עיצַאטיגַא ןענעוו , ערושַארב רעד ןיא טלעניּפשעג

 ,ךיוא קפס ןָא זיא סע .ןעטארקָאמעד-לאיצַאס רענליוו יד ןופ ןעבַאג

 -ראפ רעד ןיא ןעפלאהעגטימ גיצניו טינ ןעבָאה רענליוו יד סָאד
 ,טדעטש ערעדנַא ןיא ךיוא טקנוּפדנַאטש ַאזַא ןופ גנוטיירּפש

 ערענָאיצולַאװער רעקסנימ יד ןערהירנא רוציקב ָאד ?יוװ ךיא

 ריס :ענדָאס ןעמוקסיוא סָאד ןעק ,טדערעג ןײמענלַא ןיא .גנונעוואב

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ואוו ,רעטנעצ םעד רַאפ ענליוו ןעטכַארטַאב
 ךיז טָאה טייקכילקריוו רעד ןיא ןוא ,גנונעוַאב רעטיײברַא עשידיא יד
 ךָאנ ןעביוהעגנָא רעטייברַא עשידיא ןעשיווצ גנונעוַאב יד קסנימ ןיא
 ענליוו ןיא ?יױו ,טכערעג ןענייז רימ ?טכערעג רימ ןענייז .רעהירפ

 ןעפַאשַאב טָאה יז ,ןעסייררעביא ןהִא ןעגנַאנעגנָא גנונעװַאב יד ןיא

 גנוגעואב עװַאסַאמ ַא ןעוענ ןיא יז ,סעיצידַארט עטעוועדנופעגנייא

 ןייק ןעװעג טינ ןענייז ריס ביוא  .םַארגָארּפ רעשיטקַארּפ ַא טימ
 ןופ ןעװעג זנוא ייב גנוניינ אזא ןזיא ,ןעטארקָאמעד-לאיצַאס ?ענייר ,

 -ַאב יד ןעטרָאד ךיז טָאה ,קסנימ טננַאלַאבנַא סָאװ .גנַאפנָא עמַאס
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 ןעוועג ןענייז ןעטרָאד .רעהירפ רהָאי ייווצ טימ ןעביוהעגננָא גנוגעוו

 "זיירק עזיד ןיא ,ןעלעטרַא עוויטַארעּפָאָאק ןעווענ ןענייז סע ,ךעלזיירק

 ךיז טָאה גנונעװַאב יד רָאנ ,ןעשנעמ רעטרעדנוה ןעוועג ןענייז ךעל

 ךיז טָאה יז / .ןערהאי 1899-1888 ןיא טהילבעגרעדנַאנרַאפ קרַאטש

 -ַאב ןייק ןעוועג טינ ןיא ייז ייב לייווװ ,ראפרעד ןעסקַאװעגרעדנַאנרַאפ

 עבלַאה ,סעצלָאװָאדָארַאנ עבלַאה ןעוועג ןענייז סָאד .םַארגָארּפ עטמיטש

 ."עוואב רעוויטַארעּפָאאק רעד ןיא טביולגעג ןעבָאה סָאװ ,ןעקעד-סע

 -םערַא .ןעלעטרַא ,ןעטַאטשרַאװ ,ןעוויטַארעּפָאָאק טיובעג ןעבָאה ,גנוג
 רעהעטשרָאפ יד ןופ רענייא ננוקריוװ רעייז טַאהענ ןעבָאה ןעט

 -קעװַא ,שטיוורוה קיזייא קחצי ,ץנעגילעטניא רעגיטסלאמאד רעד ןופ

 -ער יד זא ,םעד ןענעװ טנַאזעג רימ טָאה ,עקירעמא ןיא נידנערהָאפ

 ןייא ףיוא ןעברַאטשּפָא ףרַאד דנַאלסור ןיא גנונעווַאב ערענָאיצולָאװ

 ןעצעזטרָאפ טעוו רעכלעוו ,רעיינ ַא ןעסקַאװסיױא ףרַאד סע :רוד

 -ָאמעדלַאיצַאס עיינ ַא טימ ןוא ןעטפערק עיינ טימ טיײברַא רעזנוא

 -ענ רעטיײברַא עשידיא יד ןעבָאה ?ייווהעד ;םַארגָארּפ עשיטַארק
 טַאהעג טָאה ןעגידערּפ סָאד טֶא .עקירעמַא ןיא ןעצעזַאב ךיז טפרַאד
 זיא רהָאי ןעט-:1892 ןיא ןעוו עקַאט רַאפרעד ,נגנוקריוו עכילדעש ַא

 א טעמכ ןענופעג רע טָאה ,קסנימ ןיא ןַאמרעב ?עװַאּפ ןעמוקענ
 רעגידרעהירפ רעד ןופ ןירעהעטשרָאפ עניצנייא יד .טרָא ןעטסוּפ

 ןעװעג ןיא ,טייברא עיינ ןעביֹוהנָא ןעפלאהענ טָאה סָאוװ ,גנונעווַאב

 | ,שטיוורונ אאנווַָאפלָאדַא .אינענוועי



 ,ללימ ןַאשזד

 .טייב ןערענָאיּפ רעד ןופ

 (ךנליוו ןיא גנוגצװַאב רעטייברא רפשידיא רֶשֹד ןופ ןעגנורצנירע)

 -לַאא רער טניז ןעגנַאגרַאפ ןענייז רהָאי 7
 ,עטיל ןיא דנוב רעטייברַא רעשידיא רעניימעג
 .ןעראוועג טעדנירנעג זיא "דנַאלסור ןוא ןעליױּפ
 יוװ ,גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד רעבָא
 יד ןיא וליפא .רעטלע ךס ַא ןיא ,טסואווַאב
 -ָאה טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי עט0
 -ָאיצולָאװער עשידיא טריטסיזקע ןיוש ןעב
 "נַאנ ןיא ןענייז ייז רעבָא .ךעלזיירק ערענ
 יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןעוועגנ ןעצ

 :ץרוק ןעוועג ןיא ןעבעל רעייז ןוא ןעּפורנ ערענָאיצולָאװער עשיסור
 . עשיסור יד ןופ לַאפכרוד ן'טימ ןעמַאזוצ ןעדנואוושראפ ןענייז ייז
 | .ןעּפורג

 ןיא ןעזיואב ןיוש ךיז ןעבָאה ןערהָאי עט80 יד ןופ ףוס םוצ

 -ַאיצָאס רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ ןעטנעמעלע רָאנ טינ ענליוו
 -יילק ,תמא סעיצַאזינַאגרָא עטסעפ ןליפַא רָאנ ,גנוגעװַאב רעשיטסיל
 -ער רעשיסור רעד ןופ סולפנייא ןעסיועג ַא רעטנוא ץלַא ךָאנ ,ענ
 -עטש ןיוש ךָאד רעבָא ,"אילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, ײטרַאּפ רערעגנָאיצולָאװ

 -עגסיוא ךיג רהעז טָאה סע ןעכלעו ףױא ,ןעדָאב ן'פיוא גידנעה
 / םוצ טכַארבעג טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב יד טלעקיווטנע ךיז ןוא ןעסקַאװ
 | ,"רנוב ,

 -ַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עלעגיו יד ןיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 .עגליוו ןעוועג סָאנ רעשידיא רעד ףיוא גנוגעוו

 ןוא םענרַאפ םעד ןעטסעמ טשינ רָאט ןעמ ןוא טשינ ףרַאד ןעמ
 -ָאיצולַאװער רעד ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד ןופ גנוטיידַאב יד
 רענעי ןופ ץנעגילעטניא ןוא רעטיײברַא עשידיא יד ןופ עיגרענע רערענ
 עזעידנַארג יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא-רעטייברַא עלַאסָאלָאק יד טימ טייצ
 יד ןעלעטשרָאפ ךיז ףרַאד ןעמ טנייה ןופ ןעגנוטערטסױורַא-ןעסַאמ
 ןעוועג ןענייז ןעסַאמ עשידיא יד ןעוו ,טייצ רענעי ןופ ןעגנוגנידַאב

18 

: 
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 -ייצ ןהִא ,הביבס רעלערוטלוק א ןהִא ,שיטַאנַאפ זעיגילער ,דנעסיוומוא
 שיטילַאּפ .ןעשינעפרעדַאב עניטסייג עכלעוו דנעגריא ןהֶא ,ןעגנוט

 "ער ןעשירַאצ ןופ טקירדרעטנוא ןעוועג ייז ןענייז לַאנָאיצַאנ ןוא
 עשידיא יד ךרוד ןעראוועג טלעטשעגקעװַא ייז ןענייז שימָאנָאקע ,םישז

 -לעז ,ןעטלעז .םילוק עשיזעניכ ןופ ענַאל רעד ןיא ןערָאטַאטַאולּפסקע

 ןערהָאי עגנוי יד ןיא ללימט ןַאשזד

 ַא לעבור 28 ןענידרַאפ ענליוו ןיא רעטייברא רעשידיא ַא טנעלפ ןעט

 ןוא רעגיצניוו ךס א טפָא ןוא ,20 ויב 14 סלייטנעטסייפס .,שדוח

 ןא טָאה ערעפסָאמטַא ַאזַא ןיא !טייברא העש 16--14 ייב סָאד

 -לעב רעטסואװאב-ךעסַאלס .ַא ,טסילַאיצָאס רעניטעט רענלעצנייא

 -ךַאפ רעטײברַא-ערענָאיצולַאװער ןופ עּפורג עקנישטניילס ַא ,הכאלמ

 .עלָאר עשיטילָאּפשירָאטסיה עדנעטיידַאב א טליּפשעג גיסעמסינטלעה

 רהָאי ןיא ןעוװעג זיא סָאד ןוא -- ענליוו ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא
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 ןעט7 םעד ןעגידנע וצ ,עינרעבונ רענוװָאק ,שזעװענַאּפ ןופ -- 9

 "רענירג, ןייק ןעצנַאנניא טשינ ךיא ןיב ןעמוקעג ,לושדלַאער סָאלס

 -ַאיצָאס ,ףמַאק רעשיטילָאּפ ,גנונעװַאב-רעטייברַא ןופ ןענגַארפ יד ןיא

 -לַאער ןופ סָאלקס ןעט4 ןיא גידנעייז ,שזעוװוענאּפ ןיא ןיוש .םזיל

 ןופ עּפורג עזיול ַא ןיא ןעמענ וצ ?ײטנַא ןעביֹוהעגנָא ךיא בָאה לוש

 רעניטרַא רעד ןופ עטמיטשעג "לַאקידַאר, עכילטע ןופ ןוא רעליש

 ןענעייפ טימ ןעמונראפ גנַאפנָא ןופ ךיז טָאה עּפורג יד .טנענוי

 .צ+ ןופ ןעמוקנָא ן'טימ רעבָא ,רוטַארעטיל עשיסור עלַאנעל-כלַאה
 ,סַאלק ןעטס ןיא ןעטָארטעגניירַא זיא רעכלעוו ,ענליוו ןופ ןָאזלעּפָאק

 ןערענָאיצולַאװער עשיסור יד ןענעװ טסואורעד ךיז רימ ןעבָאה

 עגנוו וד ןיא ןַאזלעּפָאק חמצ
 .ןערהָאי

 -ָאס רעד ןופ טירשטרָאפ ןענעװ ןוא ףמַאק ןעשידלעה רעייז ןוא

 ,ןענָאז וצ גירעביא ןיא סע .דנַאלסױא ןיא גנונעוװַאב רעשיטסילאיצ

 ַא רַאפ סָאװ ןוא טריסערעטניארַאֿפ ןנוא טָאה סָאד קרַאטש יװ

 ןבָאה ריִמ .זנוא ףיױא טכַאמענ טָאה סָאד קורדנייא ןעלַאסָאלָאק

 לַאנרושז ן'פיוא ןוא ןערושַארב עכילטע יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז

 ?עסיבַא רעטעפש טָאה ןָאזלעּפָאק סָאװ ,"ילָאוו יֵאנדָארַאנ קינטסעו,

 סיורג טימ .ןעננולשרַאפ טושּפ סָאד ןעבָאה ריס .ךיז טימ טכַארבעג

 טגעלפ רע סָאװ ,סעיינ יד וצ ןערעהוצ ךיז רימ ןענעלפ סערעטניא

 -ַאקַאֹו עגידרעטניו רעדא ענידרעמוז יד ךָאנ ענליוו ןופ ןעגניירב
 ייב טעטירָאטיױא ןייז זיא ןהעזסיוא ןייז ךרוד ןוא םעד ךרוד ..סעיצ

 טָאה ,רעטלע ןעבלעז ןיא טעמכ שטָאכ .סיורג רהעז ןעוועג זנוא

 עסיורג ענייז בילוצ .זנוא ןופ רעטלע רהָאי 10 טימ טקוקענסיוא רע
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 -ןרג רעזנוא ףיוא ."לעבעפדלעפ, ןעפור םהיא רימ ןעגעלפ סעצנָאװ

 -ַאב ןיא יז -- ךילטייהנייא לַאנָאיצַאנ ןעוועג טשינ ןיא סָאװ ,עַּפ
 -- ןעדיא עכילטע ,ןעקַאילַאּפ עשיווטיל עכילטע ,סור ןייא ןופ ןענַאטש
 עלַא טעמב .סולפנייא ןעסיורג ַא טַָאהעג קפס ןהָא ןָאזלעּפָאק טָאה

 טייצ ערעגנעל רעדָא ערעצרוק א רעטעּפש ןעבָאה רעדילנטימ ערהיא

 -ַאגרַא ערענָאיצולַאװער ןוא עשיטסילַאיצַאס ענעדישרַאפ וצ טרעהעג

 .סעיצַאזינ
 -יא קירוצ םישדח עכילטע טימ ןָאזלעּפָאק זיא ,טסואווַאב יו

 רלַאב ןוא עװקסָאמ ןיא ל?יבָאמָאטױא ןא ןופ ןערָאװעג ןערהָאפעגרעב

 .ןעברָאטשעג םעדכָאנ
 טימ טנַאקַאב ךיז ךיא בָאה ענליוו ןייק ןעמוקנָא ן'כָאנ ךיילג

 -עג ןעבָאה סָאװ ,לוש-לַאער ןוא סעיזַאנמינ יד ןופ סרעליש עכילטע

 .טייברא רעשיטסילאיצַאס רעדנעננאפנא רעד וצ תוכייש ַא טָאה

 ןעראוועג ןעמונעגניירא ןיב ךיא ןוא גנַאל טרעיודעג טשינ טָאה סע
 -יא ןיא עּפורנ רעד ןופ קעטָאילביב יד וליפא .עּפורג רעייז ןיא

 ןעטסילַאיצַאס ענעכַארּפשעגנסיױא ןייק .רימ וצ ןערָאװעג ןעבענעגרעב
 ןעבָאה ייז .עלַא טשינ סלַאפנעדעי ,ןעװעג טשינ ךָאנ ייז ןענייז

 .ךיז ןענרעל ןופ ,ךיז ןעלקיווטנע ןופ םוידַאטס ןיא ןענופענ ךיז
 -נייא טימ ןעננודניבראפ טאהעג ןיוש ןעבָאה ייז ןופ עכילטע רעבָא

 סאוו ,ןעטסילאיצַאסךעטנעדוטס טימ ךיוא ןוא רעטייברַא ענלעצ

 .דנַאלסור ןופ טעטש ערעדנַא ןיא טרידוטש ןעבָאה

 רעינעשזניא :עּפורג רעד ןופ ןעמענ עכילטע רָאנ קנעדענ ךיא

 -סיוװעשלָאב רעד ךָאנ ןיא סָאװ ,יקסוָאלזַאק טאקָאװדַא ,יקסלאנָאר

 קירוצ גנַאל טינ ןוא טסינומָאק א ןעראוועג עיצולָאװער רעשיט
 סָאוװו ,יירַאש רָאטקיו טצרא רעד ;דארגנינעל ןיא ןעברָאטשענ
 רעשיסור רעד ןיא גיטעט רהעז ןעוועג ווָאשזיר ןעמָאנ ן'רעטנוא זיא

 רעטעּפש נידנעייז סָאװ ,שטיװָאנַאברוא ;ננונעװַאב רעלענַאיסעּפָארּפ

 -עט רהעז א ןערָאװעג זיא ,טעטיזרעווינוא רעכיריצ ןיא טנעדוטס ַא
 .עקַארק ןיא ןעברָאטשענ ,ץעווָא-.ס .ּפ .ּפ רעטסואווַאב ןוא רעניט

 "רעד ריס ןעמ טָאה ,ענליוו ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא יוװ דלַאב

 -ַאיצָאס דנאלסיוא ןיא םענערָאפענּפָא טשרָאקַא ןַא ןענעו טלהעצ

 ,עזעירעטסימ א יווװ טעמכ ןעבירשאב ריס טָאה ןעמ ןעכלעוו ,טסיל
 -רעסיוא ןופ לָאערַא ןַא טימ טלעגנירעגמורא ,ןָאזרעּפ ערַאדנעגעל
 -נוא ןופ ןוא ךַאז-רעטײברַא רעד וצ טייקנעבעגרעביא רעכילטנעדרָא

 -ןרענ םהיא טָאה ןעמס .טייקניטעט רעשיטסילַאיצַאס רענעקָארשרע

 ַא -- סעכינָאי ןעועג זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז ,?ַאקווָאיל, ןעפ
 ַא ןופ סרעמיטנעגייא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןערעטלע עכייר ןופ ןהוז
 יד ןופ רענייא ןעועג עקאט זיא רע .סָאנ רעסיורג רעד ףיוא ףיוה
 רעניילק ַא טימ טריפעננָא טָאה סָאװ ,ענליוו ןיא ןעטסילַאיצַאס עטשרע
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 ןעגנודניברַאפ טַאהעג ךיוא ןוא ,רעטייברא ןופ עּפורג עדנַאנַאּפָארּפ
 .ןעזיירק עשירעטילימ ןיא

 ףילוצ ,ןעלהעצרעד טנעלפ רע יו ,סעכיגָאי זיא ןערהָאפענּפָא
 ןעבָאה סע רעכָא ,טסערא ןֵא טהָארדעג םהיא טָאה סע סָאװ ,םעד

 יו טשינ רהעמ ןעוועג זיא סָאד ןא ,ןעננַאלק ןענָארטענמורַא ךיז
 ןעועג ןיא עכַאזרוא עטייוצ יד .ןעכַאזרוא יד ןופ ע נ י י א
 -ַאנ ,טָאה רע ןעכלעו וצ ,טסניד-רעטילימ רעדנעהעטשרָאפעב רעד

 -נוא ,סעכיגָאי רעד טֶא .קשח ןעסיורג ןייק טַאהעג טשינ ,ךילריט

 ןעליּפש וצ ןעביוהעגנָא דנַאלסױא ןיא טָאה ,ָטסשיט ןעמָאנ םעד רעט

 ןוא ,(עיטַאדקָאמעד-לַאיצַאס עשיליוּפ) .ד .ס .ּפ ןיא עלָאר עסיורג ַא
 אזָאר וצ טיײקטנעהַאנ ןייז בילוצ ,ןעמָאנ ןייז זיא יִקסװָאזָארג םלַא
 ןעשיגַארט ןייז בילוצ ןוא --- יורפ ןייז ןעוועג זיא יז --- גרובמעסקול

 ןיא םהיא ןעמ טָאה טּפיוהרעביא .,רעשירָאטסיח ַא ןערָאװעג ,טיוט

 ,יזא טצַאשענּפָא טשינ ,עיצַארנימע רעשיטילָאּפ רעד ןיא ,דנַאלסיוא
 טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןענעוו טשינ ןיוש דייר ךיא .ענליוו ןיא יו

 םהיא ןיא ןעוועג זיא סע דניירפ ןעכילנעזרעּפ ןעגיצנייא ןייק טַאהעג

 -ּפמִא טגעלפ סָאװ -- ,טרעקרַאפ ,ןעהיצוצ טינ טנעלפ סָאוװ ,סאווטע

 -נָא ןעועג ןיא רע .ןעכייו םהיא ןופ ןענעלפ עלַא ןוא .ןעסיוטש

 ןוא -- רעהַא ןוא ןיהַא ןעפרָאװעג ךיז טָאה ,עיגרענע טימ טליפעג

 .תולּפמ ןעדייל רע טגעלפ םוטעמוא

 -ייצ יד ןעבעגענסיורא רע טָאה נרובמעסקול ַאזָאר טימ ןעמַאזוצ

 -ַארקַאמעד-לַאיצַאס עשיליוּפ לָאצ ַא ןוא ?ַאשטינטָאבָאר ַאװַארּפס, גנוט

 -וּפ ןעכיירגרעד טשינ ןענעלפ ייז --- ? ססָאװ רעבָא ,ןערושָארב עשיט

 ןעמ טָאה ,ס .ּפ .ּפ ןיא .דנַאלסױא ןיא ןעביילב ןעגעלפ ייז ,ןעל

 ןעזיווענסיורא טָאה טפַאשביל רחעמ טשינ ןוא .ט ס ַא ח ע ג םחיא
 ן'װָאנַאכעלּפ טימ "ַאדורט ַאינעדשזָאבָאװסַָא, עּפֹורנ יד םהיא וצ

 | .שארב

 פאלק ַא ן'װָאנַאכעלּפ ןופ ןענָארקעג ךינ טָאה יקסוװוָאזָארג
 -אה .ןעסעגראפ טנָאקעג טשינ ןעבעל ץנַאנ ןייז טָאה רע ןעכלעוו
 ַא טעדנירגענ יקסוָאזָארג טָאה ,ןעלטימ עלעירעטַאמ גונעג גידנעב
 -נִָא ןוא "קעטָאילביב עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס, :גַאלרַאפ ןעשיסור

 יד ךילכעזטּפיוה ,רוטַארעטיל עשיטסיסקרַאמ ןעבענוצסיורא ןעביוהעג

 ןיא ,סלעננע טָאה .סלעננע ךירדירפ ןוא סקרַאמ ?רַאק ןֹופ קרעוו

 ,ן'וָאנַאכעלּפ ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ,ןעגרָאמהירפ םענהעש ןייא

 ,ףירב ןעזייב ןוא ןעפראש ךילטנעדרארעסיוא ןַא םהיא וצ ןעבירשעגנָא
 רעדָא ענייז ןעקורד וצ ןעטָאברַאפ םהיא טָאה רע ןעכלעו ןיא
 -רַאֿפ ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,ןערושָארב יד ןוא ,קרעוו סע'סקרַאמ
 ! ןעטכינרַאפ טזומעג יקסווָאזַארג טָאה ,גיט
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 רעשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס, רעד ןופ טיוט רעד ןעוועג זיא סָאד

 -ַאבעלּפ טכוזַאב לָאמ ןעטשרע םעד בָאה ךיא ןעו  .?קעטָאילביב

 טָאה -- 1894 רהָאי ןיא ןעװעג זיא סָאד --- אווענעשז ןיא ן'ווָאנ

 -ַאב ןָא טלַאה עיצַאזינַאנרַא רענליו יד יצ ,טגערפענ ךימ רע

 -ַאב עסיוװעגג :ןעװעג ןיא רעפטנע ןייפ .ן'סעכינָאי טימ ןעננוהיצ

 ןעגירק ןענעק ןעלָאז רימ ביוא ;;ןָא עי רימ ןעטלאה ןעגנוהיצ
 ןיא ָאנַאכעלּפ ."ןעמענ רימ ןעלעוו ,ןעבַאנסיוא ענייז םהיא ןופ

 ,"טשינ סָאד העטשרַאפ ךיא, .טנערענפיוא ןוא סעכ ןיא ןערָאװעג

 רָאנ ,טמענ ןעמ סָאװ רָאנ טינ ניטכיוו זיא סע, ,טגָאזעג רע טָאה

 טכער ןייק טשינ רָאג טָאה סעכינאי ;טמענ ןעמ ןעמעװ ןופ ךיוא

 | ."קרעוו סע'סלענגנע ןוא סע'סקרַאמ ןעבענוצסיורַא

 רעבלעזרעד טימ טלהָאצעגקירוצ טָאה יקסווָאזָארג ,ךילריטַאנ

 -נורַא ךילטנעפע טנעלפ רע זַא ,וצרעד ןעננַאגרעד זןיא סע .עבטמ

 ןעריזימינימ טירש ןוא טירט ןעדעי ףיוא ןוא ן'וװָאנַאכעלּפ ןעסייררעט

 -קרַאמ םעד ןעצנַאלפנייא ןיא ןעטסנידרַאפ ענייז ןוא גנוטיידַאב ןייז

 ןעבָאה טּפָא רע טנעלפ םעד בילוצ .ןעדָאב ןעשיסור ן'פיוא םזיס

 -ענ טשינ ךילריטַאנ טָאה עכלעוו ,גרובמעסקול טימ רעטרעוו עפרַאש

 .ןעגיוא ס'יקסווָאזָארג טימ ן'װָאנַאכעלּפ ףיוא ןעקוק טנעס

 טכנַארבעג טָאה ן'יקסווָאזָארג םורַא ערעמסָאמטַא עכילטנייפ יד

 ןעריסרוק ֹוצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעננַאלק עניטכעדרַאֿפ זַא ,וצרעד

 ןיא סָאד .טייקכילטנערָא רעשיטילָאּפ ןייז ןענעו דנַאלסיױא ןיא

 טָאה ערעזנוא עיצַאזנַאנרַא רענליוו יד זַא ,גיד'הנושמ יױזַא ןעוועג

 יַארּפ רעד .ןעננַאלק עזיד ןענעג טסעטָארּפ ַא רימ טימ טקישענ
 -ָארג ליוו ,ןעראועג טכילטנעפערַאפ טשינ לֵאֵמ ןייק זיא טסעט

 .ןָאט וצ טשינ סָאד ןעטעבענ טָאה ןיילַא יקסווָאז

 -ַאזוצ נרובמעסקול אזָאר יו ,םעד ךָאנ דלַאב ,המחלמ רעד ךָאנ

 יד ךרוד ןעראוועג טעדרָאמרע ןענייז ן'טכענקביל ?רַאק טימ ןעמ

 יקסווָאזָארג ןערָאװעג ןעסָאשרעד ךיוא זיא ,ןערענָאיצקַאער עשטייד

 ...רעטכעוו-עמרוט ךרוד סינגנעפעג רענילרעב ַא ןיא

 א א

 ןיב ,ןענַאזלעּפָאק קנַאד א .לושילַאער יד טנידנעעג בָאה ךיא
 -יטסילאיצַאס רעניטרָא רעד וצ ןערָאװעג ןעגיוצענוצ ךיילג ךיא

 -ַאוצָאס רעצנַאג רעד טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןוא טייברַא רעש

 ןוא רעטײברַא ענעי טימ ךיוא ןוא טָאטש ןופ ץנעגילעטניא רעשיטסיל
 -עוװַאב רעד ןֹופ סרעריפנָא יד ןעוועג ןענייז סָאוו ,סנירָאטייברא

 -םול רעד ןיא גידנעּפַאט ,ננורהאפרע ןהֶא ,גנוי ךָאנ -- עלַא .גנוג

 רע'תמא רעד ןעװועג זיא סָאד .נעװ ןעניטכיר םעד גידנעכוז ,ןעט

 ןוא .סַאג רעשידיא רעד ףיוא םזילָאיצַאס ןופ דָאירעּפ ןרענָאיּפ
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 -לעּפענ גונעג ךָאנ ןעוועג ןענייז ןעטַאלוטסָאּפ םַארגָארּפ יד שטָאכ
 ץנעדנעט יד ןיא ,גידלעקַאװ סָאמ רעסיורג א ןיא קיטקַאט יד ןוא נגיד

 ַארקַאמעדילאיצַאס ןעװעג ןיוש ,ןענעווטסעדנופ ,טייברַא רעד ןופ
 -םקלָאֿפ) ?ָאװטסעשטינדָארַאנ; רעשיסור ןופ סולפניא רעד .שיט

 ןיוש זיא ןעהייר ערעזנוא ןיא "ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, ןופ ןוא (יירעלמיט

 ןעבָאה ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ,ריס .ניבייא ףיוא ןעדנואוושראפ

 סע'סלעגנע ךירדירפ ןוא סע'סקרַאמ ?רַאק טרידוטש ניסיילפ עלַא
 -רַא-ןיול, ,"לַאטיּפַאק , ,"טסעפינַאמ ןעשיטסינומָאק, םעד יוװ ,קרעוו

 -עדשזָאבָאװסָא  עּפורג רעד ןופ ןעבַאנסיוא יד ןוא ?לאטיּפַאק ןוא טייב

 סע יו .(דאדלעסקַא ןוא שטילוסַאז ַארעװ ,ווָאנַאכעלּפ) "ַאדורט ַאינ
 רענעי ןיא עדנַאנַאּפָארּפ רעזנוא ןופ ךַארּפש יד ןיא ,טנאקאב זיא

 זנוא ןֹופ רענייק טָאה ןעמַאנסיוא עניילק טימס .שיסור ןעוועג טייצ
 רעטייברא עכילטע יד ץוח א ,טרעקרַאפ ןוא .שידיא ןייק טנעקעג טינ רָאנ
 -רַאפ טשינ ןעזיירק עדנַאגַאּפארּפ יד ןֹופ רעטייברא יד ןעבָאה רעריפ
 ,רעטעּפש שידיא טנערעלענסיוא ךיז ןעבָאה רימ .שיסור ןייק ןענַאטש
 -ליו יד ןוא טפיטראפ ןוא טרעטיירברַאפ ךיז טָאה טייברא יד ןעוו
 זיא .עיצַאטינַאןעסאמ וצ ןעננאנענרעבירַא זיא עיצַאזינַאנרַא רענ

 סעּפורג עדנַאנַאּפָארּפ יד ןיא טייברא רעזנוא .טכעלש ןעוועג עקַאט
 ןעמ טנעלפ ץלַא לייו ,ערַאבקנַאדנוא טעמכ ,ערעווש ַא ןעוװעג ןיא
 -צינ ךס ,ַא ןערילרַאפ םעד ךרוד ןוא ןעצעזרעביא ,ןעײקמורַא ןעזומ
 : ,טייצ עכיל

 -ולעטניא ןוא ןעטנענילעטניא ןופ גָאקסעדיײלַאק רעגיבראפליפ א
 -רַאּפ ןעהעג עכָאּפע רענעי ןופ סנירָאטײברַא ןוא רעטײברַא ,סעקטנעג
 רעבָא ,ךיא קניידעג ןעמענ סנעמעֶלַא טינ .ןעניוא עניימ רַאפ ייב

 טייצ עגנַאל א רַאפ ןענייז ,ךָאנ קניידעג ךיא עכלעוו ,יד ןופ לייט ַא
 ךָאנ ןיא ?ייט ַא ןוא ,ןערעפס עטיירב ןיא טסואווַאב טוג ןעוועג

 .טנייה זיב טסואווַאב

 -עג ניטייצהירפ זיא רעכלעוו ,ווָאלדרעװס רעצעז רעד ןיא טָא
 -עד א ןענַארטעג טָאה היול סעמעוו ןוא זָאלוקרעבוט ןופ ןעברָאטש
 לייטנא ךיוא ךיא בָאה היול רעד ףיוא) רעטקַארַאכ ןעוויטַארטפנָאמ

 יד ,רעכַאמרעמַאק ,רעקַאנעמ ןָאמָאלָאס בצק רעד ןיא טָא ;(ןעמונעג
 שטיווָאפעזוי עדפיש ןוא אבויל ; ןָאסּפלָאװ סנירעטיינ רעטסעווש יירד
 ןיא ערפיש ןוא קסנימ ןיא אבויל --- 1898 ןיא טריטסערַא עדייב ---

 ,ַאיאקסנעריזוּפ רעטסעוװש ייווצ ,אקאראס ,ץישפיל ליאַאכימ ;קסיױורבַאב
 ןיא טסָארט ?יטסקעט ןיא טציא -- דניקלאז טרעבלַא ,דלעפנעמולב
 ,דַארגנינעל ןיא ךיוא -- יורפ ס'דניקלַאז --- קלאוו אנימ ,דַארגנינעל

 ןיא רעינעשזניא ןַא רענייא -- ןיקסעּפ רעדירב ייווצ ,קלָאװ אליצ

 -ייברַאטימ ַא ,קרָאי ןינ ןיא טצרַא ןַא רעטייוצ רעד ,ךיירקנארפ
 ךיא עכלעוו ,רַאמשטרָאק ,יורפ סנעטצעל םעד ;"סטרעוורָאפ, ןיא רעט
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 ןיא יז ןעוו ,גירווַאט ןיא ץענערג ן'רעביא ?טקַאּפעגרעבירַא , בָאה

 רעד ,דניקטיוו ,יקסווָאכַאיל רעדירב ייוצ ;דנַאלסור ןופ ןעפָאלטנַא
 רעד ךָאנ --- יקסלָאקָאטנַא ;סָאיל אקעווער יורפ ןייז ןוא ןיפ רערחעל
 רעד ןיא טרָא ןעניטכיוו ַא ןעמונרַאפ עיצולאװער רעשיטסיװעשלָאב
 . ;עװקסָאמ ןיא גַאלרַאפ-הכולמ ןיא רע טײברַא טציא ןוא ,,"ןאדעּפדעג ,
 ךָאנ ןוא יקסוועלדָאנ רערהעל רעד ,גרעבנעזָאר ,םיובעזָאר ?עדנעמ

 .ךָאנ ןוא

 ןענייז ייז ןופ ענינייא רָאנ זא ,ךילדנעטשראפטסבלעז ןזיא סע

 טָאה לָאצ עטסערג יד ;עיצאזינַאגרָא רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןעוועג
 -עװַאב יד ןענידַאב ןענעלפ ייז ןוא עירעפירעּפ רעד וצ טרעהעג

 .רעטנעצ ןופ ןעגנוזייוונא יד ךָאנ גנוג
 -ערּפָאַאנלַאװ) רעגיליויירפ ַא .טסניד רעטילימ ןיא ןיב ךיא

 רעד ןיא טיײברַא ןיימ רעבָא .קלָאּפ רעמיפוא ןיא ("ַאיסיצשויַאילעיד
 -ןַאקַאב ַא ךרוד .רָאה ַא ףיוא טלעטשענּפָא טשינ ךיז טָאה גנוגעווַאב

 ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז ךיז טכוד רימ --- ,רָאטקָאד רעטילימ ןעט
 ."טניירפ רהעז ןעוועג ןיא סָאװ ,לַאקידַאר רעשיסוד ַא --- ,ווָאנַאװיא
 טביולרע רימ ןעמ טָאה ,ןָאילַאטַאב ןיימ ןֹופ רידנַאמָאק ן'טימ ךיל

 םוצ ןעמוק וצ ןוא עמרַאזַאק ןיא טשינ ןוא טַאװירּפ ןעניואוו וצ
 ןעבעגעג רימ טָאה סָאד .גָאט ןעבלַאה ַא ףיוא יװ טשינ רהעמ טסניד

 ןוא טייברַא עשיטסידנַאנַאּפָארּפ ןיימ ןעטלַאהוצנָא טייקכילנעמ יד

 ןיימ ןיא ךָאד ןוא .גנונעװַאב רעד ןופ ןעסירענּפָא ןערעוו וצ טשינ

 ,טקירדעג ךילקערש טָאה סָאװ ,אשמ ערעווש ַא ןעוועג טסניד רעטילימ

 -ענ רוטּפ ךילדנע ןיב ךיא ןעוװו ,דיירפ ןיימ ןעוועג זיא סיורג ןוא

 .רידנומ ןעקסטַאדלָאס ןיימ ןופ ןערָאװ

 עטלַא ייוצ יד וצ .גנונעוװאב יד ןעסקאווענסיוא זיא סיורנ

 ןוא סנירעכַאמנעקָאז ןופ (סעיצַאזינַאגרָא עלאנָאיסעּפָארּפ) ?סעסַאז ,

 ןענייז ןעכַאפ עלַא ןיא טעמכ עיינ ןעמוקענוצ ןענייז סנירָאטיײנ
 -נָאק ןוא ןעקירבַאפ ןעסָאריּפַאּפ יד ןיא ךיוא ,ןעננורדעגניירַא רימ
 -טע וצ טַאהעג טָאה טסידנַאנַאּפָארּפ רעדעי טעמכ .ןעקירבַאפ ןעטרעוו
 ןוא 0 ,ךיז טכוד ריס ,טאהעג בָאה ךיא .,ןעזיירק רעטייברַא עכיל

 .תבש גָאט ןעצנַאג םעד ןוא טנעווַא ןעדעי ןעמונרַאפ ןעוועג ןיב

 -ייז ענירעביא יד ,סנירָאטיײנ ןופ רָאנ ןענַאטשַאב ןיא עּפורג ןייא
 "יירק עניימ ךרוד ןעננאגעגכרוד ןענייז ךס א .עטשימעגנ ןעוועג ןענ

 ,ןיקסַאב .א :ןעמענ עדנענלָאפ יד רָאנ קניידעג ךיא רעבָא ,ןעז

 -ינ א -- לַאנעס .ך-.ש ;קירבַאפ ןעסָאריּפַאּפ א ןיא רעטייברא ןַא

 ךיא ביוא ןוא קָאטסילאיב ןוא ענליו ןיא ניטעט ןעוועג ,ןירָאט
 ןיא ןעברָאטשעג ,עשראוו ןוא זדָאל ןיא ךיוא תועט ןייק טשינ בָאה
 -רַא ןעסָאריּפַאֿפ א -- ןַאמדירפ .ר ,אזערעט ןירעדיינש ;זירַאּפ
 רעד ףיוא עדער ןייז ,רעשינגרענע ןוא רעטבַאנַאב א רהעז ,רעטייב
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 -עּפמש ,עטסעב יד ןופ ענייא ןעווענ זיא 1893 ןיא גנולמַאזרַאפ יַאמ
 טריטסערַא ",אימאנז עיעשטָאבַאר, עּפורג רעד וצ ןענַאטשענוצ רעט

 טקישרַאפ ,עּפורנ רעד ןופ יירעקורד רעד ןיא קָאטסילאיב ןיא 1898 ןיא

 -וי .ש ןירעדיינש יד ;דנַאלסור ןיא רע טייברַא טציא ,ריביס ןיא
 לארשי רעסָאלש רעד ,רעטשרעב רעד ?עטָאמ ,ץישפיל .נ ,שטיוװָאפעז
 סָאװ ,רעדיינש רעניצנייא-ןוא-ןייא רעד --- רעדיינש א ,יקסנילּפַאק לכימ

 ..גנונעװַאב רעד וצ ןערָאװעג ןעניוצענוצ טסלאמאד זיא

 א ןעגָארקעג רימ ןעבָאה סרעדיינש יד וצ :ךַאז ענדָאמ ַא
 ןעבעגעגנייא רימ ךיז טָאה סע ןעו ןוא .ןעטסטעּפש םא טירטוצ

 ,רעדיינש ןעטשרע םעד עּפורנ ןיימ ןיא ןענירקוצניירַא ףוס לכ ףוס
 סָאװ ,רעניימ טָאנ ,רעבָא .בוט-םוי רע'תמא ןא ןעוועג סָאד זיא

 -ַאמרַאפ ,רעטרענַאמענסױא ןא !רעדיינש ַא רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 ייב -- ןע'סַאיל ייב טיײברַאעג טָאה רע רענעפָאלשרַאפ ,רעטרעט

 -ענ רעטעּפש ןעבָאה רעטכעט יירד סעמעוו ,ןע'סַאיל ןעבלעז םעד
 .יורפ (סנַאמדלָאג) ס'רעביל ןיא ייז ןופ ענייא ."דנוב , םוצ טרעה

 קניידעג ךיא -- רעדיינש רעניזָאד רעד טָאה םישדח עכילטע ןיא

 זַא ,טכיזניה רעדעי ןיא ןעטיבענמוא ךיז ױזַא --- ןעמָאנ ןייז טשינ
 .ןענעקרעד וצ םיא ןעוועג רעווש זיא סע

 טָאה ,רעטייברא רענעדיײשַאב ,רעליטש ַא ,רעטשרעב רעד לעטָאמ
 םעד גנודנירג ןֹופ ןוא רעטשרעב יד גנוריזינַאנרֶא ןופ טייצ ןיא
 יירד ףיוא .טייברַא ?עקיטש ןהעש ַא טריפענכרוד ,דנוב-רעטשרעב

 ןוא ןעמעלַא ןופ ןעסירענּפָא ךיז ,ענליוו ןעזָאלרַאפ רע טָאה םישדח
 עניטרָא יד ןיא ףמאק ַא ןעננאפוצנָא לעיצעּפס שזעווענאּפ ןייס קעווַא
 לעיצעּפס ,ןעננוננידַאב-סטיײברַא ערעסעב רַאֿפ ןעקירבַאפ רעטשרעב
 טשינ סָאד ןיא ךַאז עננירג ןייק .נָאט-סטייברא ןערעצריק ַא רַאפ
 -ַאב טנעצָארּפ רעסיורג ַא זיא רעטיײברַא יד ןעשיווצ לייוו ,ןעוועג
 ןעשנעמ-טפול ןופ עטריברעוו ,רעטייברַא עגיטייצ ןופ רָאנ ןענַאטש

 ענימורַא יד ןופ ןעמוק ןענעלפ סָאװ ,ךעלרעמערק עמערָא ןופ ןוא

 ןענייז שינַאגרֶא .?עבור ענירעביא עכילטע ןענידרַאפ וצ ךעלטעטש

 ןענעלפ ייז .ְךַאפ רעטשרעב ן'טימ ןעדנובראפ ןעװענ טשינ ייז

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעזייה ןיא ןעניואוו ,נגָאט ַא העש 18 ןעטײברַא

 ,לערעמיצ םענילק ַא ןיא 1210 וצ -- סעמראזַאק ןופ רעגרע

 ךיז ןבָאה ייז .טכיל ןהֶא ןוא טפול ןהא ,"סערַאנ, ףיוא ןעפָאלש

 -ןלּפסקע עכילקערש יד ןעפַאשּפָא ן'טימ טריסערעטניא טשינ ןליפַא

 רהעמ ןענָאלשרעד ךיז ןענעק ייז זַא ,ט'מולח'עג טשינ ןוא עיצַאטַא

 .ןעגנוננידַאב-סטייברא עכילשנעמ

 -רא רעטרַאּפשעננייא ןוא רערעװש א ךָאנ ךיז טָאה ןעלטָאמ
 -יומוא ,ענענַאטשענּפָא עזיד ןעליפּוצנָא ןעבענעננייא ךילדנע טייב

 ךיז טָאה ףמאק רעניקענטרַאה ַא ןוא טסולפמַאק טימ עסַאמ עדנעס
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 ןעגידנעטשלָאפ ַא טימ טגידנעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעגנַאּפעגנָא

 ףיוא ןעדנואושראפ ןענייז ןעננוגנידאב ןעפאלקש עטלַא יד .גיז

 .ניבייא

 יּפַאק רעבלעזרעד זיא סָאד --- יקסנילּפַאק .מ .י רעסָאלש רעד

 ,1898 ןיא "דנוב , ןיא טסערַא ןעסיורג םעד ךָאנ ,רעכלעוו ,יקסניל

 ןעבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעכלעוו ןוא רָאטַאקָאװָארּפ א ןערָאװעג זיא

 טריפעגניירא  .עיצולאװער רעשיסור רעד ךָאנ ךיילג ןעסָאשרעד

 טנעלפ רע .לאנעס .ר .ש ןירעדיינש יד םהיא טָאה עּפורג ןיימ ןיא

 ןוא ןערעגנוה טעמכ טנעלפ ,ךָאװ א לעבור יירד ןענידרַאפ ןַאד

 ַא ןעמוק לָאמ עלַא רע טגעלפ ןעטנעװַא עדנַאנַאּפארּפ יד ןיא

 -"בשוח'רַאפ ַא ,רענעפָאלשראפ ַא ,רענעזָאלענּפָא ןַא ,רעטרעטַאמרַאפ

 ןעכַאמ רע טנעלפ ,לוטש ן'פיוא ןעצעזקעװַא ךיז טנעלפ רע ןעוו .רעט

 טנעה ענייז --- טריזילַארַאּפ זיא סָאװ ,שנעמ ַא ןופ קורדנייא םעד
 סָאד זיא רשפא  .רעּפרעק רעצנַאנ ןייז ,סיפ ןענייז ,ןעננייה ןענעלפ

 ךיא בָאה לָאמ ןייק .טייקליופ ןופ רשפא ןוא ,טייקדימ ןופ ןעוועג

 "יימש א ןהעזעג טשינ לָאמ ןייס ןוא ןעכַאל טרעהעג טשינ םהיא

 "דנוב , ןיא ןעראוועג רעטעּפש ןזיא רע סָאװ  .םינּפ ןייז ףיוא לעכ
 ןהעזעג םהיא ךיא בָאה לָאמ ןעטצעל םעד  טנַאקַאב ןעמעלַא ןיא

 .1906 ןיא ,גרעבמעל ןיא "דנוב, ןופ רהָאפנעמַאזוצ ןעט7 ן'פיוא

 לעקע ןיימ ןוא ןעלהיפעג עניימ ןעביײרשַאב וצ ךילגעמנוא זיא סע

 -אד ךיז טָאה רע "גיצרַאה, יו ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו לָאמ סעדעי

 -יראי-טכַא ןַא טַאהעג ןיוש ךָאד טָאה רע ...רימ טימ טשוקוצ טסלאמ

 ...! ךיז רעטניה עיצַאקָאװָארּפ ןופ שזַאטס ןעג

 יי א

 -רֶא רענליו יד ןיא 1891 גננַאפנא ןוא 1890 ןופ ףוס םוצ

 סאוו ךָאנ ןוא .ןעטפערק עיינ טימ ןעראוועג טרעכיירַאב עיצאזינַאנ

 ןייז ןוא רעמערק ידַאקרַא ןעמוקעגנָא ןעניז סע !ןעטפערק ראפ
 -על אבויל ןוא טַאטשנעזייא ,ַאיַאקצינדערס יטַאּפ ,יורפ עניטפנוקוצ
 .תוסיפת ענעדישראפ ןופ ענעזָאלעגסױרַא טשרָאקָא עלַא -- ןָאסניװ

 רעד וצ ןעראוועג ןעגיוצעגוצ זיא (ונל) יקסנאשזאג רערהעל רעד ךיוא

 ץוח א ,ןעטסיסקרַאמ עטנייצרעביא ,ענעכַארּפשענסױא עלא  ,טייברא

 ןעצנאג ןיא טשינ םזיסקרַאמ םעד ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ןע'טאטשנעזייא
 יד ןיא ןערָאװעג ןענַארטענניירא ןיא ןעבעל רעיינ ַא .טריטּפעצקַא

 טָאה סאוו ,רעטנעצ רעד .טייקניטעט עדנַאנַאּפָארּפ ןוא-סאיצאזינַאגרָא

 -נעזייא ,רעמערק ידַאקרַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ,טריאוטיטסנָאק ךיז

 -נאשזאג ,ןָאזלעּפָאק ,ַאיַאקצינדערס יטַאּפ ,ןָאסניוװעל אבויל ,טַאטש
 -איצקנופ וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע  .רימ ןוא ןָאדרָאנ ַאילַאּפ ,יקס

 ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןעגנוציז עכילטנעכעוו טאהעג ,גיסעמלענער ןערינ
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 -ָארּפ ןופ ןעמַארגָארּפ ,טײברַא רעד ןופ רענעלּפ ןעטייברַאסיוא טנעלפ
 ,רעטייברא ענעניוצענוצ-ינ יד ןעזיירק ןיא ןעלייטראפ ,עדנַאנַאּפ

 -|פ עלַאנעלמוא טיס עיצַאזינַאגרָא יד ןענרָאזאב ,ןעּפורג עיינ ןעדנירג
 ןוא טרעטיירברַאפ ךיז טָאה גנונעװַאב יד ןעוװו ,רעטעּפש ,רוטַארעט
 ןוא טירט ןעדעי ףיוא ןעלהיפ טזָאלעג ךיז טָאה רוטַארעטיל ןיא טיונ יד
 -נערַאפ רעד ןעגעקטנַא ןעמוק טזומעג רעטנעצ רעד טָאה ,טירש
 -ירשעג :רוטארעטיל ןעבענוצסיורא ןעביוהעגנָא ןוא ענַאל רעטרעד

 .עטקורדעג ,עטריפַארגָאטקעה ,ענעב

 ןוא (קינטומ) בעלג ,(לימ .י) ןהאשזד : סקנול וצ סטכער ןופ
 .(ונל) וקסנאשזאג .ׁש |

 עלַארטנעצ א ןעוװעג ךָאנ ןיא רעטנעצ ןעזיד טימ לעלַארַאּפ

 -ַאריּפסנָאק בילוצ טלײטענּפָא ,רעטייברא ןופ ןיולב טפַאשרעּפרעק

 אטרעב ,ןָאספלָאװ ַאטסוג :ןיײירַא ןענייז םהיא ןיא .ןעכַאזרוא עוויט

 ,קינזער עינַאפ ,רעקַאנעמ ןָאמָאלָאפ ,דנַאפלעה אאנעלעה ,ןָאספלָאװ

 רעטעּפש ןוא רעטלַא ,רעכַאמנעשַאמַאס רעד וָאסַאי ,לעזיימ לעטָאמ

 .ךָאנ ןוא היבצ ,ַאיַאקסדולאשז ַאירַאמ

 -ּפִא ןענעלפ ןענַארפ-טיירטש רעדָא ןענַארּפ עניטכיוו בילוצ טפָא

 :ןעליּפשייב רָאּפ א .ןעננוציז עמַאזניימעגנ ןערעוו ןעטלאהעג
 רענגנֹוה א ןעװעג ןיא (71892 רשפא רעדָא 1891 רהֶאי רעד

 רעטנוא םוחת ןופ טעטש ךס ַא ןיא טייקמירא עשיטָאטש יד ..רהָאיו

 .טכַאמעג טָאה ,טיונ רעכילקערש ןוא ןעזיירּפ עכיוה ןופ קורד םעד
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 -סיוא ןייק האובת ןייק ןערהיפוצסיורא ןעזָאלוצוצ טשינ סעבָארּפ

 "עלַארעביל, יד טָאה .םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא ענליוו .דנַאֿפ
 ןעביק-סקלָאפ רַאֹּפ א ןענעפע וצ ןעסָאלשַאב טָאטש ןופ ץנעגילעטניא

 -סיד עסייה ַא .,ייז ןיא לײטנַא ןַא ןעמענ וצ זנוא ןעדאלעגנייא ןוא

 ייװצ ןיא טלייטוצ ךיז ןעבָאה רימ ןוא טלעקיווטנע ךיז טָאה עיסוק

 ןופ -- ןערטנעצ עדייב ןופ גנולמַאזרַאפ עמַאזניימעג ַא ..ןערעגאל

 ןעטלַאהעגּפָא ןיא -- רעטנעצ רעטייברא םעד ןופ .ןוא ןרעזנוא
 -לייטנא ן'רַאֿפ ןעועג ןענייז סָאװ ,יד .טָאטש ן'רעטניה ןעראוועג
 רעטנעהענ, ןעגניירב זנוא טעװ סָאד זַא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה ,ןעמענ
 ןייא ךָאנ רעבָא ,סרעגָאז"עי, יד ןעבָאה טגיזענ ."ןעסאמ יד וצ
 רחעמ .סולשאב רעייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ייז ןעבָאה עבָארּפ גָאט
 -טנעפע ,רעשיּפָארטנאליפ רעד ןיא ןענייז סרעלטעב עלענָאיסעּפָארּפ יו

 .ןעמוקענ טשינ ךיק רעכיל

 : טקירדעגסיוא ןעגרָאמ ףיוא ךיז טָאה ידַאקרַא יו ,קנעדענ ךיא

 ...ןעכערב טרעק ןעסַאמ יד וצ טייקטנהָאנ ןימ ַאזַא ןופ,
 ןעטלַאהעגּפָא זיא ,1892 ,יַאמ ןעט1 ןופ גנורעייפ רעד בילוצ ךיוא

 -עג ךיז טָאה סע .ןערטנעצ עדייב ןופ גנוציז עמאזניימעג א ןעראוועג

 ןע מ עו ו ןוא ןעריזינַאגרָא וצ רהיא י ו ו ,םעד ןענעוו טלעדנאה

 -ידיא יד סאוו ,לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד ,ןעדַאלוצנייא

 רעטייברא ןעלאנָאיצַאנרעטניא םעד טרעייפענ ןעבָאה רעטעברא עש
 ןענייז סנירָאטייברא ןוא רעטייברא 100 יװ טשינ רהעמ .בוט םוי
 ןעועג זיא סיורג רעבָא ,גנולמַאזרַאפ רעד וצ ןעראוועג ןעזָאלענוצ

 -ַאב ַא ןוא ,סַאג רעטיײברַא רעשידיא רעד ףיוא גנוטיידַאב רהיא
 ןערעפס עשיטסילַאיצַאס יד ןיא ןעפורעגסיורא יז טָאה גנורעטסייג |

 סנירעדיינש יד סָאװ ,סעדער 4 יד בילוצ טּפיוהרעד ,דנַאלסור ןופ

 רעד ןוא יקסווַאשרעג רעכַאמ-ןעשַאמַאק רעד ,דנַאפלעה ןוא קינזער

 -ּפִא רעטעּפש ןענייז סעדער יד .ןעטלַאהעג ןעבָאה ל?עזיימ רילעבוי

 .םעד .צָאס, ןייז ןיא ן'יקסווָאזָארג ןופ שיסור ףיוא ןערָאװעג טקורדעג

 טימ ןערָאװעג ןעבירשעגנָא זיא סָאװ ,טרָאװרָאפ ַא טימ "קעטאילביב

 -רַאֿפ ןעועג זיא סָאװ ,רהַאפענ רעד בילוצ .ףליה ס'גרובמעסקול .ר

 -נעצ רעטייברַא רעד טָאה ,גנולמַאזרַאפ רעמייהעג רענעי טימ ןעדנוב

 .רימ ןוא ידַאקרַא :"ןעטנעגילעטניא , 9 רָאנ ןעדַאלעגנייא רעט

 ןעטשרע םוצ ךיוא ךיז טָאה גנולמַאזרַאפ רעשירָאטסיה רענעי ףיוא
 -יצנירּפ ןיא שטָאכ סָאװ ,שנעמ א ןופ עמיטש א ןערעה טזָאלעג לָאמ

 טלעוו רעסָאװ ףיוא טסואוועג טינ רע טָאה ןעגַאדּפ עשיטקַאט ןוא עלעיּפ

 -ייברא רענליוו יד ןיא ןעגנירדוצניירא ןעגנולעג ךָאד םהיא זיא ,זיא רע

 םורַא רהָאי ַא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,סָאַאכ א ,שַאמ-שימ א ןעהייר-רעט

 -רָאנ רעצינש רעד .סיזירק-סנָאיצאזינַאגרָא ן'תמא ןא ןיא טלעדנאווראפ
 לופ ,טּפירקסונַאמ א טנעיילענרעביא טעטרַאװרענוא רָאג טָאה ןָאד
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 םעד "ןעכַאלפרַאפ, ראפ ץנענילעטניא רעד ןענעג ןעננונידלושַאב טימ
 רעד וצ רעטייברא ?עדנעסיוונוא ןופ גנוהיצוצ ךרוד םזילַאיצָאס

 -ערגַאב-עדנאנאּפארפ ןופ ,"םוטלעזיירק, ןופ רעגנייהנָא .גנוגעווַאב
 רהָאי א ןיא ןיוש רענלָאמכָאנ ענייז ןוא ןָאדרָאנ ןענייז ,טייקטצינ

 ,ןעקיירטס ןעגעג ,עיצַאטינַא ןעסַאמ ןענעג ןעטָארטעגסיױרא םורא
 ןופ גנַאגרעביא ןופ קורדסיוא םעד סלא ךַארּפש רעשידיא רעד ןעגעג
 ,טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סיזירק רעד  .עיצַאטינַא ןצ עדנַאגַאּפָארּפ

 -עגניירא ךָאד רע טָאה עיצַאזנַאנרַא רעד ןיא גנורעדורוצ א רעבָא
 ,עסיורג ַא טכַארב

 ןערענָאיּפ עשיטסילַאיצָאס עטשרע יד ןופ רענייא ,רעמערק ידַאקרַא
 "ךנוב, ןופ רעדנירג ןוא

 -ענניירא םירבח ענעמוקעגנַאײינ יד ןעבָאה טנָאזעג ןיוש יו

 רהעמ רעבָא .עיצאזינַאגרַא רענליו רעד ןיא ןעבעל יינ ַא טכַארב

 ןייז טשינ טעװ סע .(רעמערק ידַאקרַא) רעדנַאסקעלַא ןעמעלַא רַאֿפ
 ןוא ףוג רעד ןערָאװעג ןיא רע זא ,ןענָאז וצ גנוביירטרעביא ןייק
 ,ענליװ ןיא רָאנ טשינ גנונעװַאב רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ המשנ
 .ןעמרָאװענרעבירא ךיז טָאה יז ואו ,טעטש ערעדנַא ןופ ךיוא רָאנ
 -ַאב ענייז ךרוד ןוא טרַאסנעבעל ןייז ךרוד טַארקָאמעד ַא ,טושּפ
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 -עטניא שיפיצעּפס ןהֶא ,ללכב ןעשנעמ וצ ןוא םירבח וצ ןעגנוהיצ

 -ַא, ןעפור ןענעלפ ןעסור יד סָאװ ,ןעטייהניואווענ עשיטנעגיל

 .ןעדעי ןופ ןוא ןעמעלַא ןופ טבילַאב ןערָאװעג ךיילג רע זיא ,"יקשַאמ

 -סיוא רעשיטילַאנַא ןַא טימ ,טסנרע ןעהיצַאב ךיז רע טנעלפ ץלא וצ
 ןעװ .ןעצינערגנ ןייק טַאהעג טשינ טָאה טייקנעדיײשַאב ןייז .גנושראפ

 ןערעדָאפ ןוא ,ןעמיוושפיורא ןענעלפ ןעמעלבָארּפ עיינ ,ןענַארפ עיינ

 ןיא גנורהיפכרוד יד -- ןעבַאגפיוא עשיטקארּפ עיינ ,הבושת א

 ןוא ןיילַא ךיז ףיוא ןעזָאלרַאפ טשינ ךיז לָאמנייק רע טנעלפ ,ןעבעל

 עטסגניא יד ןופ ןליפַא גנוניימ יד ןעניפענוצסיוא ןעכוז לָאמ עֶלַא

 ןוא רבח ןעגנוי ַאזַא רע טנעגעגאב .גנונעואב רעד ןיא םירבח

 רהיא טכַארט סָאװ ?גנוניימ רעייא זיא סָאװ ,ונ; : םהיא טגערפ

 ??ןָאט ןעמ ףראד

 טשינ טַאהעג רע טָאה טפַארקסננוהיצוצ עכילביולגנוא ,ענדָאמ ַא

 טכאד .ךילנעזרעּפ ךיוא רָאנ ,רעוט רעכילטפַאשלעזעג א סלא רָאנ

 -- ןעבעל ס'נעשנעמ ַא טעמכ -- 'יברַאפ ןערהָאי ליפ ױזַא ,ךיז

 ןעמָאנ םעד רעה ךיא רעדָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,טציא ןליפַא ןוא

 עיטַאּפמיס ןוא טײקמירַאװ ןופ ?היפעג ַא ךרוד טהעג --- "?ידַאקרַא ,

 טימ ךיז ןעסעומשכרוד ,ןהעז רעדיוו םהיא ךיז טליו סע .רימ ךרוד

 ,טייצ לעסיב ַא םהיא טימ ןעגניירברַאפ םתס ,םהיא

 ןיא רָאנ טשינ טבילַאב ןוא טסואווַאב רהעז ןעוועג זיא ידַאקרַא

 .ערושַארב ןייז .עשיסור ןיא ךיוא רָאנ ,ןערעפס עשיטסילַאיצַאס עשידיא

 ןוא ,קורדנייא ןעסיורג א רהעז טכאמעג טָאה "עיצַאטינַא ןענעו,

 "רא ןא ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה סע ואוו ,טעטש עשיסור עֶלַא ןיא טעמכ |

 -עמ ןוא ןעּפיצנירּפ יד טעדנעוװעגנָא ןעמ טָאה ,גנונעוַאב רעטייב

 "סור עגינייא ,תמא .ערושַארב רענעי ןיא עטנעכייצעגנָא ןעדָאט

 טָאה ,"לסימ ַאיַאשטָאבַאר , ליּפשייב םוצ ,ןעּפורג עשיטסילאיצַאס עש

 -רַאפ עדָאטעמ עשיטקַארּפשינכעט ַא ןוא ,סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא

 ס'ידַאקרַא טשינ ןעוועג ןיוש זיא סָאד רעבָא ,ּפיצנירּפ ַא ןיא טלעדנאוו

 ...דלוש
 יזיב , עשיּפיט א ןעוועג זיא (יורפ ס'ידַאקרַא) ַאיַאקצינדערס יטַאּפ

 יָאיצולָאװער ,םענהעש ,ןעטוג ןיא רעבָא ,גנונעװַאב רעד ןיא "ידָאב

 ןיירק ןייא ןופ גידנעפיול ,טעיימשרַאפ גיבייא .,טרָאװ ןופ ןיז ןערענ

 -עגרעביא ,"סעסַאק , יד ןופ ןעננולמאזראפ יד ףיוא ,ןעטייווצ א וצ

 ,שידיא ףיוא גידנעצעזרעביא ,גידנערידנָאּפסערָאק ,רוטַארעטיל נידנעב

 ןיא יז ..דלעג עגיטיונ ?לעסיבא ןעביילקוצנעמאזוצ ואוו גידנעכוז

 ןעמ ןוא 1897 גנאפנָא ןיא לָאמ ןעטייווצ םעד ןעראוועג טריטסערַא

 .עינרעבוג רעװָאליהַאמ ןיא לעטעטש ןיילק א ןיא טקישראפ רהיא טָאה

 ןעסיורג ן'כָאנ .גיהור ןעציז טנעקענ טשינ יז טָאה ןעטראד וליפא ןוא

 "ניירא ערעדנַא יד ןוא ן'ידַאקרַא טָאה ןעמ ןעוו ,"דנוב , ןיא טסערַא
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 -רַאבמָאב טושּפ יטַאּפ טגעלפ ,סעמרוט רעװקסָאמ יד ןיא ןעפראוועג
 ןיא ןעוועג ןאד ןיב ךיא .טייברא גנידנערעדאפ ,ףירב טימ רימ ןעריד
 וצ ןעקישרעבירַא ךילטקניּפ ךיא געלפ תושקב עריא ןוא ,דנאלסיוא

 ."דנוב , ןופ טעטימָאק ןעלארטנעצ ןופ ן'סַארַאט

 חנ רערעייט רעזנוא ךיוא זא ,ןענַאמרעד ךיוא ָאד לי ךיא

 ןיא עכַאּפע ןערענַאיּפ רעד וצ תוכייש ַא טָאהעג טָאה (יִאנטְרָאּפ)
 ַא .עכָאּפע ע צ נ ַא ג יד טכאמענכרוד טשינ טָאה רע רעבָא ,ענליוו

 .ןערהָאו עגנוי יד ןיא יָאנטרַאּפ חנ

 -ניא רערהעל םעד טנידנעעג טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ טייצ עצרוק
 טָאה ןעמ ואוו ,ענווָאק ןייק טרהיפעגרעכירַא םהיא ןעמ טָאה ,טוטיטס

 -רַאֿפ ןוא הסיפת ןיא טייצ עגנַאל ַא ןעטלַאהעג ,טריטסערַא ךיג םהיא

 -עפס א ןעבעג טפראדעג ןעמ טלָאװ ן'חנ ןעגעוו .ריביס ןיא טקיש

 -עט רעכילטפַאשלעזעג ןייז ןופ גנוצַאשּפָא רעד טימ ?לעקיטרא ןעלעיצ
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 -ַּפִא טָאה רע זא ,ןענָאז טשינ רעמ רימ ןעליוו ָאד רעבָא .טייקניט
 -נענהָאפ ןייז ןעוועג לָאמ עלא ,"דנוב , םעד ןעבעל ץנאג ןייז ןעבעגעג
 ,טפַארק-סנעבעל ןייז ןיא טלעפייוצעג טשינ לָאמ ןייק ןוא רענערט

 "טא ןַא ךיז םורא ןעפַאשַאב לָאמ עלא רע טָאה טקַאט ןייז ךרוד
 טייצ א ןעװעג ןיא סע .גנוטכא ןוא טפַאשדניירפ ןופ ערעפפָאמ
 ןוא חנ ןעוװעג זיא טעטימָאק רעלארטנעצ רעד ןעוו ,"דנוב , ןיא

 םעד ךָאנ רלַאב ןעװעג ןיא סָאד .טעטימָאק רעלַארטנעצ רעד - חנ

 טריטסערַא טָאה ןעמ ןעוו ,1808 ןיא "דנוב , ןופ לַאפכרוד ןעסיורג
 ריביס ןופ ןעפָאלטנא ןיא חנ .טעטימָאק ןעלארטנעצ ןעצנאנ םעד |

 זא ,ןעביולג רימ ."דנוב, ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז ךיילג ןוא

 -עוואב רעכילטפַאשלעזעג א ןיא דיחי א ןופ עלָאר ןוא גנוטיידַאב יד

 ךיא סייו ןענעוװטסעדנופ רעבָא .עטצינערנַאב א רהעז ןיא גנוג

 ,ן'חנ ןהֶא ןעמוקסיוא טנעקעג ןאד ריס ןעטלָאװ יו ,טשינ עקאט

 ןעוועג זיא סָאװ ,ץַאק סַארַאט .םהיא ןהָא ןָאטעג רימ ןעטלָאװ סָאװ
 -רַא ,רעשינרענע ,רענעבעגרעביא ןַא ןעוװעג עקַאט זיא ,רעטנעצ ןיא
 ןופ טעטירָאטױא יד טלהעפעג םהיא טָאה סע רעבָא ,רעוט רעמַאזטייב

 זיא רעבירעד -- טָאהעג עי טעטירָאטױא ַאזַא טָאה חנ .רערהיפ ַא
 א ןעפַאשַאב ֹוצ ,תוחכ עניטכיוו עיינ עלא ןעלמאז וצ ןעננולעג םהיא

 ,ןעקרַאטש א סיפ יד ףיוא ןעלעטשוצקעווא ןוא עירעפירעּפ עגיטיונ
 .רעטנעצ ןעדנערינָאיצקנופ-טונ

 יזא ןעבענענוצ ןעבָאה סאוו ,םירבה עכילטע ענעי ךָאנ דלַאב

 -וקוצוצ ןעביוהעגנא ןעבָאה ,עיצאזינַאנרֶא רענליו רעד ןעבעל ליפ
 בעלג ,שזעווענאּפ ןופ ןַאמרעב לעװַאּפ ,קאוטיל :תוחכ עיינ ןעמ
 ןופ טקישענסיױרא טָאה גנורינער עשטייד יד ןעכלעוו ,שטיווָאקינטומ
 -ךלָאנ רעדירב יד ,(יקסנאמענ) ווָאדלעז ,שאיבָאט סקאמ ,ןילרעב

 רימידַאלוװ ךילדנע ןוא ,ווָאטרַאמ ,(רעדניבנייא רעד) "ייסיָאמ , ,ןַאמ
 -עו ,"דנוב , ןופ סרעקיטערָאעט עטסעב יד ןופ רענייא ,יקסווָאסאק
 "ננוטייצסקלָאפ, רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא עטנעכייצעגסיוא סעמ
 -עייל עלַא ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד םויה דע וצ ןעהיצ עשרַאװ ןופ
 | : ...םרענ

*ִ 
 + ָא

 ַא .לָאמ ןעטשרע םעד ןערָאװעג טריטסערַא ךיא ןיב 1899 ןיא

 בילוצ עשיטסירעטקסַארַאכ רהעז רעבָא ,עניטכיוו ןייק טשינ שינעהעשעג

 ןעװעג זיא ענליוו .,טריסַאּפ טָאה סָאד עכלעוו ןיא ,ןעדנעטשמוא יד
 -ייז רהָאי עכילטע ןוא עיצַאריּפסנָאק רעגנערטש רהיא טימ טנַאקַאב
 טשינ ןעלאפענניירא עקַאט ךיא ןיב .ןעטסערא ןהָא ייבראפ ןענ

 טנעדוטס רענליוו ןופ טייקניטכיזרָאפנוא יד ךרוד רָאנ ,ענליוו בילוצ
 .טעטיזרעווינוא רענרוברעטעּפ ןופ ,יירַאש רָאטקיװ
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 ערענָאיצולַאװער א םסעדנירגעג ןַאד ךיז טָאה גרוברעטעּפ ןיא
 -רַאמ ןענַאטשעגוצ ךיוא זיא סע רעכלעוו וצ ,שארב יײרַאש טימ ,עּפורג
 -ָאלס עיַאנדָאבָאװס, לעטעלב א טקורדענּפָא טָאה עּפורג יד ,ןוָאט
 יײלָאקינ טסיצילבוּפ ןעשיסור ןעטמהירַאב םעד ןופ ןעבירשעגנָא ,"ָאװ
 ןיא סָאװ ,גנוטייצ ַא טימ ןעמאזוצ לעטעלב םעד טָא .יקפווָאליַאכימ
 "סעצלָאװָאדָארַאנ עגנוי, עּפורג ַא ןופ ןעבעגעגסיורא ןעוועג טשרָאקא

 ןוא (קינטומ) בעלג ,םעדעמ רימידַאלװ : סקנול וצ סטכער ןופ

 .וקסווָאסַאק רימידַאלוװ

 -סירָארעט ןופ זעטניס ןימ א טגנידערּפעג טָאה סאוו ,גנוטייצ ַא ---

 -עג יײרַאש טָאה --- םזילַאיצַאס ןעשַײטסיסקרַאמ ןוא קיטקַאט רעשיט

 גרוברעטעּפ ןיא .ןערַאלּפמאזקע ךס א ןיא רימ וצ ןעקישוצ טלָאװ

 -ַאש ןופ דניירפ רעטונג ַא ,ריציפֶא ןִא ךוזַאב א ףיוא ןעווענ ןַאד זיא

 -ער רעד וצ טָאהעג טשינ תוכייש ןייק טָאה רעכלעוו ,עילימַאפ ס'ייר
 -םעב יד זיא סָאד זַא ,טכַארטעג ייראש טָאה .גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװ

 ,רוטַארעטיל ?עקעּפ םעד םהיא ךרוד ןעקישוצרעבירַא טייהנענעלעג עט
 רהיא גידנעטעב ,רעטסעווש ןייז וצ ףירב ַא ןעבירשעננָא טָאה רע

 רָאנ ."ךעלסיפ-זנעג , ןיא ןעמָאנ ןיימ ,"ללימ , וצ ץלא ןעבענוצרעביא

 -נוא רָאנ ןעמוקענרָאפ ןיא ,ןענָארקעג סָאד טָאה ריִציפֶא רעד רעדייא

 ףירב רעד ןוא לעקעּפ סָאד ,הריד ס'ייראש ןיא עיזיווער א טעטראוורע
 ןעגרָאמ ףיוא ןוא טנעה ס'ייצילַאּפ רעד ןיא ןעלאפעגניירא ןענייז
 .ענליוו ןיא רעטומ ס'יירַאש ייב גנוכוזיזיוה ַא טכַאמענ ןיוש ןעמ טָאה

 ןיא ןהיז עגירעביא יד ןוא רעטכָאט רהיא טימ יז טָאה טניואוועג
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 ,רעגנַאל ,רעסיורג ַא ןופ שזַאטע ןעטייווצ ן'פיוא על'הריד ןיילק א
 רענידרַאנרעב ןופ טייו טינ ,עדייבעג רענידעמוא ןוא רערעטסניפ

 ןיא ןיא שזוַאטע רעטשרע רעד .קירב רעשטערָאז ןופ ןוא הלפית

 ,(?םָאד ינשזעלשטָאנ,) רעגַאל-טכַאנ ַא רַאפ ןעמונרַאפ ןעוועג ןעצנַאג

 רעדָא 8 ראפ ןעגיטכענרעביא ןענעק ןענעלפ עזָאלמייה ,רעלטעב ואוו

 ףיוא טליײטענרעדנַאנרַאפ ןעוועג זיא שזַאטע רעט2 רעד ,סעקיּפָאק 8

 ןופ תונמלא וצ ןעגנודראפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ךעל'הריד עסַאמ ַא

 רעשילױטַאק ַא ןעװעג רעהירפ זיא עדייבעג יד .ןעטמאעב עמירָא

 -ױּפ ן'כָאנ טריקסיפנָאק טָאה גנוריגער עשירַאצ יד ןעכלעוו ,רעטסיולק
 יי .1808 ןיא שזעטַאימ ןעשיל

 עלא .עילימַאּפ ס'יירַאש ןיא שנעמ רענענייא ןַא ןעוועג ןיב ךיא

 ןיא רעטומ יד .ךילדניירפ רהעז רימ וצ ןעהיצַאב ךיז ןעגעלפ

 ;נוריגער רעשירַאצ רעד וצ האנש רהיא .יורפ ענעטלעז א ןעװעג
 בילוצ רעבָא ,שילױטַאק ןעװעג ןיא יז .ןעלצרָאװ ךס ַא טָאהעג טָאה
 .ןעהיצרע וצ ןעננואווצעג ןעװעג יז ןיא סור ַא טימ טַארייה רהיא
 רענליו יד ןיא .עינילער רענװַאלסָאװַארּפ רעד ןיא רעדניק ערהיא
 ערהיא וצ טכַאדרַאפ טימ ןעהיצַאב ךיז רערהעל יד ןענעלפ סעיזַאנמינ

 םעד ץוח א .שילױטַאק ןעוועג ןזיא רעטומ רעייז ?ייוו עקַאט ןהיז

 ַא טימ טושּפ ןהוז ןעטסטלע רהיא טַאחעג טלָאה ייראש יורפ טָאה

 יוזא ןוא .טרעטעגרַאֿפ םהיא טָאה יז :עביל-רעטומ רעכילקנערק

 -ער עלא ןענייז ,טסילאיצַאס ןוא רענַאיצולַאװערד ַא ןעוועג זיא רע .יוו

 | .רעייט רהיא ןעוועג ןעטסילַאיצַאס ןוא ןערענָאיצולָאװ
 עלַאנעלנוא עכילטע :טגָאז ןוא ידַאקרַא לָאמנייא ךימ טהעז

 ןיא ייז ןענעװ .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןערילוקריצ ערעזנוא ךעלכיב

 "יל ענירעביא יד טימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא .ןענרָאז וצ סָאװ ָאטשינ

 ךיילג רימ ןיא ?לעקעטָאילביב רעלאנעלנוא רעזנוא טימ ,רוטַארעט
 ךיא םוק ? ןעפלעה םעד ןיא יײרַאש יורפ טעו רשפא ;ּפָאק ןיא ןיירַא

 טדערענסיוא בָאה ךיא רָאנ יו רעבָא ,רהיא ?העצרעד ןוא רהיא וצ

 גניירב :טגָאזעג ןוא טקאהעגנרעביא רימ יז טָאה ,רעטרעוו עכילטע

 ףיֹוא קוק ַא ביג ;ָאד אקוד ןעטלַאהַאב סָאד ?עוו ךיא ,רימ וצ סָאד

 ;ןעסאג יוװ ,גנַאל ןוא טיירב ןענייז סָאװ ,ןערָאדירָאק ערעטסניפ יד
 רַאפ ,סנעטסַאק ןוא ברעק ןעפרָאװעגנָא ןענייז ןעטייז עדייב ףיוא
 בָאה ןיילַא ךיא ; תוריד יד ןיא ץַאלּפ גונעג ָאטינ ןיא סע עכלעוו

 -עבעל ןייק ;רָאדירָאק ןופ קע םייב ןזיא ברָאק ןייא ןוא ברעק עכילטע
 .ןיימ זיא סָאד זַא ,ןעפערט טשינ לָאמ ןייקס טעוװ המשנ עגיד

 ןוא ,עיזיווער-ייצילַאּפ יד רהיא ייב טכַאמעג ןעמ טָאה לָאמ ייווצ
 רעזנוא :טכערעג ןעוועג ןיא יז זַא ,ןעזיוענסױרַא ךיז טָאה סע

 .ןערָאװעג טקעדטנע ט ש י נ ןיא קעטָאילביב עלַאנעלנוא
 ןעביוהעגנָא ךיילג ןעמרַאדנַאשז יד ןעבָאה עיזיווער רעד תעשב
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 -ָאה ךעלסיפיזנענ יד בילוצ .?"?לימ , סָאד זיא רעוו ,ןעשרָאפוצסיױא

 ןא רָאנ ,ןעמָאנ רעלַאער ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,טכארטעג ייז ןעב
 -ירפ רעזנוא טימ םכסה ןיא רעבָא .םינָאדװעסּפ א ,רעטכַארטעגנסיוא

 רעזנוא טנעקייללעג טשינ ײרַאש יורפ טָאה ,ננונידנעטשרַאפ רעגידרעה

 -עּפער ס'רעדניק ערהיא ןעוועג ןיב ךיא זַא ,טנָאזעג ,טפַאשטנַאקַאב

 ,טנאקַאבמוא רהיא ןיא סערדַא ןיימ זא ןוא ,(רערהעל) ראטיט

 רהָאי ַא ןופ ל'רוחב א ,רערהיא ןהוז רעטסנניא רעד סָאד טָאה

 רימ ןעכוז טפיול ןוא זיוה ןופ טע'בנג'ענסיורא ךיז ,טרעהעג ,0

 -סיוא ןעליוו ןוא זיוה רעייז ןיא ןענייז ןעמרַאדנַאשז יד זא ,ןענָאזוצנָא

 ,ןענופעג טשינ ךימ רע טָאה םייח רעד ןיא .ןיואוו ךיא ואוז ןעניפעג
 ךיז טָאה רימ יב ?ןעמ טוט סאוו .סאנ ן'פיוא ןעפארטעג רעבָא
 יו .עיצַאזינַאגרֶא רעד ןופ קעטָאילביב עלַאנעלבלַאה יד ןענופעג

 ןופ טייו טשינ זַא ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ? רהיא ןעמ טעװעטַאר

 טָאה רעכלעוו ,טַאטשקרעוו רעסיורג א ךיז טניפעג ריטרַאוװק ןיימ

 -ורענסיורַא ךיא בָאה .סנירעטיינ ערעזנוא ןופ עכילטע טניטפעשַאב

 ןעבעגרעביא ןעטעבעג ןוא השעמ יד רהיא טלהעצרעד ,ענייא ןעפ

 עכילטע טימ ןעמוק וצ ךיילנ טנַאזענוצ טָאה יז ."טָאטש, ןיא

 ַא ןיא .ךילנעמ יו רעכיב ליפ ױזַא ןעװעטַארסױרַא ןוא םט'רבח

 -רעד גנוכוז-זיוה ַא רעבָא ,טריטסערַא ךימ ןעמ טָאה םורַא העש רָאּפ

 ;ןעטלאהעגּפָא ךימ טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ .טכַאמעג טשינ ל?ייוו

 ,עקנַאילונָאּפ ףיוא גנוטלַאװרַאפ ןעמראדנַאשז רעד ןיא טייצ לעסיב א

 -וצ רימ טכַארבענ ןעמראדנַאשז יד ןופ ערטסאילַאכ עצנאנ יד טָאה

 ןעבילבעג ךיא ןיב ,ריט יד טנעפעעג בָאה ךיא ןעוו ,ואוו ,םייח ַא קיר
 ניצנייא ןייק ,גנונדרָאנוא ןיא ץלַא :רעטרענייטשרַאֿפ ַא יװ ןייטש

 סע'תיבהילעב םעד וצ רעמיצ ןיימ ןופ טרהיפ סָאו ,ריט יד ,ךוב

 ייב טניואוועג בָאה ךיא ..טכַאמענוצ שטָאכ ,ןעכָארבעגפיוא ,הריד

 ןופ טייצ רעד ןיא זַא ,ןעזיווענסיורא ךיז טָאה .רעטכָאט א סע'סַאיל
 רעטסעווש רהיא ןעמוקעג רהיא וצ ןענייז ,טייהנעזעווּפָא רעצרוק ןיימ

 ךָאנ ןוא ןיקסעּפ ,סנירָאטײברַא עכילטע ,ידַאקרַא ,סַאיל .ַאקעוװער
 ן'םיוא ןעוועג זיא חריד יד .טיײברַא לעקיטש יד ןָאטענּפָא ןוא ,רעצימיא

 ךיז ןעגנולעג זיא ן'ידַאקרַא ןוא ןעסאג 2 ןעשיווצ רָאלּפ ןעטשרע

 -ייז ענירעביא יד ןופ ןעסערדַא יד .,רעטסנעפ ן'כרוד ןענָארטוצּפָא

 .טכארבעג טשינ ןעצנעווקעסנָאק ענייק רעבָא ,ןעבירשרַאפ ןעוועג ןענ

 -ָאה רימ :ננירג רהעז ןעמוקענּפָא ןענייז ךיא ןוא יײרַאש אידיל

 -עּפ ןופ ענירעביא יד ,טכיזפיוא ייצילָאּפ רהָאי ייווצ וצ ןענָארקעג ןעב

 .עמרוט םישדח עכילטע וצ -- עּפורג רענרוברעט

 | א | |

 ןעועג ןענייז "דנוב, ןופ גנודנירג ן'זיב 1893 ןופ ןערהָאי יד

 רעוש ,ענעננורע יד ןופ גנוניטסעפַאב ,ננורידילַאסנָאק ןופ ןערהָאי



 ללימ ןַאשור 04

 -ֵנֲא ןיא גנוגעװַאב יד "גנוריזינָאלַאק, ןופ ,סעיציזָאּפ עטפמעקעגסיוא
 -- ךָאנ ןוא אסעדא ,זדָאל ,קָאטסילאיב ,עשרָאװ -- טעטש ערעד
 -ןצ ןופ ,םַארנָארּפ ןוא קיטקַאט ןופ ןיז ןיא ננוכילטייהנייארַאפ ןופ
 -ניטיונ יד .רעטקַארַאכ ןעשיטילָאּפ רחעמ א גנונעווַאב רעד ןעבעג

 רַאפ רָאנ ,םזילאיצַאס ןעטקַארטסבא ן'ראפ רָאנ טשינ ףמַאק ןופ טייק
 -כערַאבכיילנ עכילרעגריב ראפ ןוא ןעגנורעדאפ עשיטילָאּפ עטערקנַאק

 .עמָאיסקַא ןא ,ךַאז עכילדנעטשראפטסבלעז ַׂא ןעראוועג זיא ,גנוגיט
 -ָארּפ ןעשידיא ןופ עיצאזינַאגרָא עניימעגלא ןַא ןעדליב וצ ץנעדנעט יד

 -ניא יד ןענידייטראפ וצ ןייז לָאז עבַאנּפױא סעמעוו ,טַאירַאטעל
 ,רעטייברא ם ת ס סלַא רָאנ טשינ רעטייברא עשידיא ןופ ןעסערעט
 ןוא רהעמ ןערָאװעג זיא ,רעטייברא ע ש י ד י א סלא ךיֹוא רָאנ

 עזיד ןעבָאה םֶרָאפ רערָאלק ,רעטרירטנעצנַאק ןיא .טנעקרענא רהעמ

 יַאמ רעטשרע ס'װָאטרַאמ ןיא קורדסיוא רעייז ןענופעג ןעצנעדנעט

 רעטנוא ןעראוועג טקורדענּפא רעטעּפש זיא עכלעוו ,1898 ןיא עדעד

 -עװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא עכָאּפע עיינ יד, ןעמָאנ םעד
 -נירג רעד וצ טרהיפעג טקעריד ןעבָאה ןעצנעדנעט עיינ עזיד .?ננונ

 ."דנוב רעטייברא ןעשידיא םענײמעגלַא, םעד ןופ גנוד

 א

 ןופ ןעשינעהעשעג ןוא רעדליב ,ןעּפיט ,םירבח עײרעלַאנ עצנַאנ ַא
 ןיא גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ עכַאּפע ןערענָאיּפ רעד

 ץנַאג א רָאנ ,לעקיטרא ןיילק ַא טינ .טכארבעג ָאד ךיא בָאה ענליוו
 םענעי ןעגעוו ןעביירשנא טנעקעג ןעמ טלָאװ רעכיב עכילטע ,ךוב

 ןופ עלעגיו א רָאנ טשינ .דָאירעּפ ןעניטכיוו ןוא ןעטנַאסערעטניא

 ןֵא רָאנ ,ענליו ןעוװעג ןיא ,גנונעואב רעטייברא רעשידיא רעד

 רעטייברא רעשיטקַארּפ ןוא םזילַאיצַאס ןופ "טעטיזרעווינוא , רע'תמא

 יו ,טנערעלעג ןעטרָאד ךיז טָאה ןעמ ,דנַאלסור ץנַאג רַאֿפ גנונעוואב
 ,גנונעװַאב רעד ןיא ייז ןעהיצניירא יוװ ,רעטייברַא יד וצ ןעמוקוצוצ

 ןעשיטילָאּפ ןוא ןעשימָאנָאקע ןיא ייז ןערהיפ יו ,ייז ןעריזינַאגרָא יו

 ןעננאנעגבכרוד טשינ ןיא רעוו .םזילאיצַאס ראפ הףמַאק ןיא ,ףמַאק
 ? העּפשה ןייז רעטנוא ןעוועג טשינ זיא רע ,"טעטיזרעווינוא , םענעי
 ,ןיקמורפ ,יליגריוו ,יקסרוק ץנארפ רבח ןוא דניירפ רערעייט רעזנוא

 ךיא ביוא ,שטיוורוג .גוועי ,(שטיװעלַאכימ) יקציבזיא ,לַאטנעזָאר אננַא
 ,"טפנוקוצ , ןופ רָאטקאדער רעד ,ןיסעיל -- תועט ןייק טינ בָאה
 / .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא טיוועל ַאזָאר ,יקסשינעוועד

 ןוא עטרעדנוה ןעניפעג ןעמ ןעק דנַאבראפ ןעטעווָאס ןעצנַאג ןיא
 ןוא הרות עשיטילָאּפ רעייז טּפעשעג ןעבָאה סָאװ ,סרעוט עטרעדנוה
 ,םיוא טשינ טכאמ סע .לַאװק רענליוו ןופ טייהנערהאפרע עשיטקַארּפ
 ןעשרעה סאוו ,ןעננומיטש יד וצ ךיז גידנעסאּפוצ ,ייז ןופ ךס א סָאװ
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 -רעד ןוא טייהנעגנאגרַאפ רעייז ּפָא ןענעקייל ,ןערעפס עסיוועג ןיא

 גנונעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ נעװ ןענידנערָאה םעד ןערעלק

 -?יו, ןהֶא זא ,טוג ץנאג ןעסייוו ייז .ןעשלַאפ ַא ראפ טייצ רענעי ןופ

 .ןעלונ עשיטילָאּפ ןעבילבעג ןיילא ייז ןעטלָאװ ?ענ
 סעיצַאזינַאגרָא עשיסור יד ןעגרָאזַאב רימ ןענעלפ ננַאלנערהָאי

 וועיק ,עװקסָאמ ,(דָארננינעל) גרוברעטעּפ יו ,טדעטש עטסערג יד ןופ

 ןעגיטיונ ךיז ןענעלפ ןיילַא ריס .רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס טימ
 ןיא רעבָא ,ןערַאלּפמעזקע גילדנהעצ רַאַּפ ַא ןיא ןָאיַאר רעזנוא רַאפ

 -קע רעדנעזיוט ןוא רעדנעזיוט ןעלעטשוצ ךרימ ןענעלפ טעטש ענעי

 -נירַא, דארג ןעסיוועג ַא ןיא 1898 ןיא ןיב ןייֵלַא ךיא .ןערַאלּפמעז
 -ךֶא יד .עווקסָאמ רַאפ רוטַארעטיל טרָאּפסנארט א בילוצ ?ןעלאפעג

 רעטייברא רעשיטַארקַאמעד לאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ גנוריזינַאנ

 ןעועג סָאמ ןעסיורג א ןיא ןיא רהָאפנעמאזוצ רעטשרע ןייז ,ײטרַאּפ

  .טסעפינַאמ רעד  .ידַאקרַא ןופ ךילכעזטּפיוה ,"ענליוו , ןופ טייברא יד

  לָאמ ייווצ זיא ,עוואורטס ןופ ןעבירשעגנָא שטָאכ ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 ןיא טקורדדעגּפָא ןוא ,רימידַאלװ ןוא ידַאקרַא ןופ טריגערָאק ןעוועג
 .יירעקורד רעזנוא

 -ענג זיא-סע-ןעוו טעוװ סע ןעוו זַא ,ןענָאז טייקרעכיז טימ ןעק ןעמ

 "יברא רעשידיא רעד ןופ עטכישענ יד ןעלַאטעד ןיא ןערעוו ןעבירש

 ןעזומ רבחמ רעד טעװ --- 1889-1897 ןערהאי יד ןיא גנוגעװַאב רעט

 ,ןוז יד ,רעטנעצ רעד ןעוועג זיא "ענליוו, זא ,רהיפסיוא םוצ ןעמוק

 -רֶא רעטייברא ערעדנַא עלַא וצ ןעבעל ןוא טכיל ןעבענענ טָאה סָאװ

 .טייצ רענעי ןופ דנַאלסור ןיא סעיצאזינַאנ

 -מָאק ףיוא רענרַאק א שנעמ ַא-- ווָאנַאכעלּפ טָאה טסיזמוא טשינ

 ןופ טנעמילּפמָאק א טרעהעג זיא-סעךעוו טָאה רעוו --- ןעטנעמילּפ

 -ַָאס ןעלאנָאיצאנרעטניא רענָאדנָאל םוצ טכירַאב ןייז ןיא --- ? םהיא

 רעטייברא עשידיא יד ןעפורעגננא 1800 ןיא סערננָאק ןעשיטסילאיצ

 רעטייברא רעדנעלסור רעצנַאנ רעד ןופ דרַאננַאװַא ןא סלא גנונעוואב

 | | .גנונעווַאב

 .ןעװעג עקַאט יז ןיא סָאד ןוא
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 -אוועג ןערָאבעג זיא שטיוועלעדנוז ןרהא

 ןעט4 םעד) ילוי ןעט16 םעד ענליוו ןיא ןער

 -לע עניז .1882 (ליטס ןעטלַא ן'טיול יכוי

 ַא .םיטַאבעלַאב עמירָא ןעוועג ןענייז ןערעט

 -נק טכא ךָאנ ןעוועג ןענייז ןע'נרהא ץוח

 םעשאב ךיז טָאה  רעטָאפ רעד .רעד

 -עג ךיז טָאה סע רָאנ סָאװ טיס טניט

 -יצ ענעדיישרַאפ ןיא טָאה רע : טכַאמ

 ַא ןענעפע טריבורּפעג ,טפעשעג-רעדעל ַא ,זיורב-ריב ַא טַָאהעג ןעט

 .ןעגנַאגעג טבעלש םהיא ןענייז ןעטפעשענ יד רעבָא ,קירבַאפ-ךוש

 טָאה עכלעוו ,רעטומ יד ןעוועג סנעטסרהעמ זיא עקרענידרַאפ-טּפיוה יד

 עילימַאפ יד .סַאנ עשטייד ףיוא קנעש ַא ןעטלַאהעג טייצ עסיוועג ַא

 ענולק ַא ןעװעג זיא רעטומ יד .טיונ עכילקערש ןעטילעג טּפָא טָאה

 רעטָאפ רעד .רעטקַארַאכ ןעקרַאטש .ַא טימ יודפ עשיטקַארּפ

 -רעקניליטש .קַאמורפ רעסיורג ןייק טינ רעבָא ןדמל ַא דיא ַא
 / םוא ןערעכיור רַאגָאז רע טגעלפ ,ןהעז טינ טנעלפ רענייק ןעוו ,דייה

 ַא ןוא הלכשה רעד ןופ טקעטשעגנָא ןעוועג ןיא רע .תבש

 .-רע עזעינילער-ןייר ַא ןעבענעג רע טָאה רעבָא ןע'נרהא .טסילַאעדיא
 | | .גנוהיצ

 ןוא לענניא רעניסיילפ ןוא רעניהעפ א רהעז ןעוועג זיא ןרהא

 ןעטענקרַאפ םייב טנעלפ עמַאמ יד ןעוו .ב .צ יױזַא .רעמודפ ַא רהעז

 רענילק רעד טנעלפ ,"ןעמענ הלח, ןעסענרַאפ תבש ףיוא גייט יד
 טפֶא רהעז .הלח יד םעדכָאנ ןעסע וצ ןענַאזטנע ךיז לענניא רעמורפ

 עטַאט רעד סָאװ ,םעד בילוצ ןענירק ךיז ןעטַאט ן'טיס רע טנעלפ

 "עג טָאה ןרהא .טייקמורפ ןייז ןופ ןעטלַאהעג סגירעביא טינ טָאה

 תובישי ענעדיישראפ ןיא טנערעלעג טָאה רע .בר א ןערעוו וצ ט'מולח

 ןָאנראמס ןייק ןערהָאפעגקעװַא רע ןיא רהֶאי 12 וצ .ענליוו ןיא

 רענייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,בר ןעגיטרָאד םעד ןופ הבישי רעד ןיא

 .הבישי רענַאגרַאמס רעד ןיא טנערעלענּפָא רע טָאה רהָאי ייווצ .בורק ַא
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 ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו .,קסנימ ןייק ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ךָאנרעד
 ,ןעסע ןענעלפ סעקינזױלק יד ואו ,"געט, עלא ןיוש ןענייז ,ןיהַא
 .גנולפייוצרַאפ סיורג ןיא ןעװעג ןיא ןרהא ןוא ,ןעמונרַאפ ןעוועג)
 טמירַאברעד םהיא ףיוא ךיז םיטַאבעלַאב רֶאַּפ א ןעבָאה רעבָא ךילדנע
 ןוא ךָאװ ַא טיורב טנופ ףלעווצ טימ טגרָאזאב םהיא ןעבָאה ייז ןוא
 -ַאפ (ןָאסעל) "קָארוא, ןַא ןעגָארקעג רע טָאה רעטעּפש .םיתבש

 שטיוועלעדנוז ןרהא
 ,1028 ,80 .גיוא .טשעג .1880 ,16 ולוו ענליוו ןויא .בעג

 ךיז טפראדעג סע רע טָאה םעד טימ טָא ןוא ךָאוװ ַא סעקיּפָאק ןהעצ
 .שרדמ תיב ןיא רע טנעלפ ןעטָאלש ,ןעבעלכרוד

 ןוא רענרעל-ליואו ַא ראפ םש ַא טאהעג טָאה ןרהא רעננוי רעד
 ,"ןעטניוו עיינג יד רעבָא .בר א ןערעוו וצ טיירנענ ךיז טָאה רע

 עגניירַא ןעבָאה ,דנַאלסור ןיא ןעזָאלב ןעגנַאפעננָא ןַאד ןעבָאה סָאװ
 טָאה ןרחא רעמורפ רעד .הבישי רעקסנימ רעד ןיא ךיוא ןעננורד
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 סָאװ ,ךאלכיב עשיאערבעה ענעדיישראפ ןענעייל גיסיילפ ןעגנַאפעגנָא

 קורדנייא ןעקראטש סרעדנוזאב ַא .,דנַאלסור ןיא סיורא ןַאד ןענייז

 סעָאּפ ןעשיאערבעה םעד ןופ םיריש יד טכַאמעג םהיא ףיוא ןעבָאה

 -ערבעה רעיינ רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא .ןָאסנעװעל רעב קחצי

 ןוא סרוקיּפַא ןַא ןערָאװעג זייווכאלסיב ןרהא זיא רוטארעטיל רעשיא

 ,לוש-רעניבַאר רענליוו ןיא ןעמוקנַא ןעגעוו ןעטכארט ןעביוהעגנָא טָאה

 ןיא .טכייל ױזַא טינ ןעװעג זיא ןַאלּפ םעד רעבָא ןעכילקריוורַאפ

 -עג ךיז רע טלָאװ טרָאד .ןערעטלע ענייז טניואוועג ןעבָאה ענליוו

 ױװ רעבָא .לושירעניבַאר סָאלק ןעטשרע םוצ ןעטיירגוצ טכויפ טנעק

 זיא ןענעמרַאפ רעצנַאג ןייז ןעוו ,ענליו ןייק קסנימ ןופ ןעמ טמוס

 טכארטעג ןוא טכארטעג רע טָאה ?םעקיּפָאק ףניפ ןופ ןענאטשאב

 טלַא ןַאד ןיא רע .ענליוו ןייק סופוצ ןהעגוצקעװַא ןעסָאלשאב ןוא

 | .רהָאי ןהעצעביז ןעוועג

 לעקעּפ ַא טימ שטיוועלעדנוז טָאה ןעגרָאמחירּפ םענהעש ןייא ןיא

 טָאה סעקיּפָאק ףניפ יד .געװ ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז עציילפ ן'פיוא

 א ןיא ןערהיפרעטנוא םהיא לָאז רע זַא ,הלנעילעב ַא טלהָאצאב רע

 סופוצ ןעגנַאנעג ןיוש רע זיא טרָאד ןופ ןוא לעטדעטש רעניאייברעד

 לָאמַא .םעמשטערק יד ןיא רע טנעלפ ןעניטכענ .רענירעגנוה ַא

 טפֶא רהעז .ןעסעוצּפָא סָאװ סעּפע ןעגירק ךיוא טרָאד רע טנעלפ

 .רעגירעגנוה ַא ןעפָאלש ךיז ןענעפ וצ ןעמוקסיוא םהיא טנעלפ רעבָא

 רהעמ ןיוש רע טָאה טרָאד .ענשטעדָאלָאמ זיב ןעגנַאנעג רע זיא ױזַא

 יד רעביא קעװַא רע זיא ,רעננוה םעד ןעטלַאהסיוא טנעקעג טינ

 ,םיורב עברָאט ַא ןעבילקענפיוא ױזַא טָאה רע .תובדנ ןעטעב רעזייה

 טסעלקעג ןיוש םהיא טָאה סָאד ןוא גרַאונעסע ערעדנַא ןוא סעקרעגוא

 ערעדנַא טַאהעג ךיוא בר םעד רעסיוא טָאה רע ואוו ,ןָאנראמס זיב

 סעטיּפָאק גיצכעז ןעבילקענפיונוצ םהיא רַאפ ןעבָאה ייז ,םיבורק

 .ענליוו זיב טּפעלשרעד ךיז רע טָאה לַאטיּפַאק םעד טימ טָא ןוא

 ןופ ךָאנ טנעקעג לעסיבַא שטיוװעלעדנוז טָאה שיסור ןענעייל

 ןָאטעג םענ ַא םיילפ סיורג טימ ךיז רע טָאה טציא .ןֶא זייוודניק

 ןייא ןיא ןוא ןעדנאטשנעגעג ערעדנַא ןוא ךַארּפש עשיסור יד ןענרעל

 םיירגענוצ ךיז רערהעל ַא ןופ ףליה רעד ןהִא רע טָאה טייצ רהָאי

 ךָאנ רעבָא רע טָאה שיסור טוג .?וש-רעניבַאר סַאלק ןעטשרע םוצ

 ןעװ טשרע .ןעזיירג ךס א טימ טדערעג טָאה רע .טנעקעג טינ ץֶלַא

 טוג ךיז רע טָאה ,לוש-רעניבַאר רעד ןיא רהָאי ַא ןעװענּפָא זיא רע

 רעליש רעטסעב רעד ןערָאװעג זיא ןוא ךַאדּפש יד טנערעלעגסיוא

 -עלעדנוז .טנערעלעג טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ןעדנַאטשנעעג עלַא ןיא

 ,לוש-רעניבַאר יד ןעגידנע טעװ רע ןעוו ,ןעוועג זיא םיורט סע'שטיוו

 רעבָא .טוטיטסניא ןעשינַאלַאנכעט רעגרוברעטעּפ ןיא ןעמוקּוצנָא
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 ַא ןיא טלעדנַאװרַאפ לוש-רעניבַאר יד גנוריגער יד טָאה גנולצולּפ !

 ,םירבח ענייז ןופ רָאּפ א ךָאנ ןוא שטיוועלעדנוז .טוטיטפניא-רערהעל
 -ראפ רעבירעד ןעבָאה ,רערהעל ןייק ןערעוו טלָאװעג טינ ןעבָאה סָאװ
 .לוש יד ןעזָאל

 ַא טאהעג שטיוועלעדנוז טָאה לושידענינַאר רעד ןיא ןיוש

 רעכעה ליפ ןענַאטשעג זיא רע .םירבח ענייז ףיוא סולפנייא ןעסיורג
 ןיא ןיוש .גנולקיווטנע ןיא ייס ןוא ןעטייקניהעפ ןיא ייס ייז ןופ
 טריזינַאגרָא שטיוועלעדנוז טָאה ל?וש-רעניבַאר רעד ןופ סַאלק ןעטירד

 ןַאד ךיז טָאה דנַאלסור ןיא .,גנולקיוטנא-טסבלעז רַאפ לעזיירק ַא
 סָאד ."קלֶאפ ןיא ןהעג, ןופ גנונעואב עטמהיראב יד ןעגנַאפעגנָא

 עטסראברעדנואוו ןוא עטסטנאסערעטניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 .ףמאק-סטייהיירפ ןעכילטלעוולַא םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק
 רעד .דנַאל-םירעוּפ ַא ךילכעזטּפוה ןעוועג טלָאמעד זיא דנַאלסור
 יד טיירפאב 1861 רהָאי ןיא טָאה רעטייוצ רעד רעדנַאסקעלַא רַאצ
 םירעיּפ עטיירפאב יד ,(םוטנעגייא-בייל) ענזישטסנַאּפ ןופ םירעיוּפ
 ךָאנ ייז ןעבָאה וצרעד ןוא דרע גינעו וצ ןעמוקאב ןעבָאה רעבָא
 סָאװ ,דרע יד רַאפ םיצירּפ יד ןעלהָאצ ןעבעל ןעצנאג רעייז טזומעג

 טגעלפ ,ןעדירפוצנוא ןעוועג ןענייז םירעיוּפ יד ,ןענָארקעג ןעבָאה ייז
 ןייק ןעקישרַאפ רַאנָאז ןוא ןעריטסערַא ,ןענָאלש ,ןעסיימש ייז ןעמ
 טינ ןעװעג ןענייז תורצ ערעייז ,םירעיֹוּפ יד ןופ ןעדייל יד .ריביס

 -עגכרוד ןעווענ זיא רוטַארעטיל עשיסור עצנַאנ יד .ןעביירשאב וצ

 ,ןעצרעה .םירעּפ יד רַאפ עיטַאּפמיס ןופ ?היפענ א טימ ןעגנורד

 עגידסלָאמעד ערעדנַא יד ןוא ןינוקַאב ,ווָארװַאל - ,יקסוועשינרעשט
 ןעבָאה ץנענילעטניא רעלַאקידַאר רעשיסור רעד ןופ רערהיפ-טרָאװ
 ,םיצירּפ יד ןופ רעדניק יד ןעפור וצ טרעהענפיוא טינ סרעוו ערעייז ןיא
 רעד .טמוק םהיא סָאװ ,"בוח , םעד קלָאפ םעד ןעלהָאצּפָא ןעלָאז ייז זַא

 ננַאל תורוד טָאה ,טנידערּפעג ייז ןעבָאה ,קלָאפ רענשַאּפערָאה רעמירָא
 םוא םירוסי עטסכולקערש יד ןענַאטשעגסיױא זיא ןוא טמַאלקשעג רעטיב

 -ָאה יד טינ ןעוו .םיצירּפ יד בוט לכ טימ ןעטלַאהסיוא ןוא ןעזייּפש וצ

 טינ םיצירּפ יד ןעטלָאװ ,םירעיוּפ יד ןופ יירעּפַאלקש ןוא עינַאװער
 ןופ טכילפ יד זיא רעבירעד .ננודליב ןייק ןוא םוטכייר ןייק טָאהעג
 ןעניוא יד ןענעפע וצ דנַאלסור ןופ ןעשנעמ "עדנעקנעד-שיטירק, יד

 רעד ןופ ךיז ןעיירפאב תמא ןַא ףיוא םהיא ןעפלעה ןוא קלאפ םעד
 רעכלעוו רעטנוא יירעפַאלקש רעניטסייג ןוא רעשיטילָאּפ ,רעשימָאנָאקע

 .טבעל רע

 .ןעבָאה םיצירּפ עשיסור יד ןופ רעדניק עשיטסילאעדיא עגנוי יד
 טעװעדַאהענסיױוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,םיבנג יו ןעלהיפ ןעגנַאפעננָא ךיז
 ןעטפאלקשראפ םעד ןופ ןובשח ן'פיוא גָאט ןעטוג ַא טבעלעג ןוא
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 : ףוד א ןערָאװעג ןעזָאלעגסױרַא זיא סע ןוא רעיױּפ ןעטקירדרעטנוא ןוא

 ךיז ןופ ןעפרַאװּפָארַא רימָאל ,טסייה סָאד ."ןיירַא קלאפ ןיא;

 ןופ ןעטייקכילמעװקַאב עלַא ןופ ךיז ןעגָאזּפָא ,םזיטַארקָאטסירַא םעד

 ןעפור ןוא ןעמַאזוצ םהיא טימ ןעבעל ,קלָאפ ןיא ןהעג ןוא ןעבעל

 סָאװ ,גנונדרֶא רערעטכערעגנ ןוא רערעסעב ַא רַאפ ףמַאק םוצ םהיא

 | .ןעמעלַא רַאפ קילג ןעגנערב טעװ

 ןעשיװצ ןיא "קלאפ ןיא ןהענ, ןופ גנונעװַאב רעד טָא ץוח ַא

 ךיא ןאד דנאלסור ןופ טנענוי .רעדנערידוטש רעשיטסילַאעדיא רעד

 ןעדנירג ןוא עקירעמא ןייק ןערהָאפ ןופ עעדיא יד רעלוּפָאּפ ןעוועג

 עעדיא רעד טָא ןופ רעגנעהנָא יד .סעינָאלַאק עשיטסינומָאק טרָאד

 -עמא ןייק ןערהָאפ רימָאל, ."סעצנַאקירעמַא, ןעפורעג ךיז ןעבָאה

 ,ןעגייצ ןוא, ,טגידערּפעג "?סעצנַאקירעמַא, עניזָאד יד ןעבָאה ,"עקיר

 יד םימ ןעטײברַא ,עינַאװערָאה עדמערפ ןופ טינ ןעבעל ןעק ןעמ זַא

 ַא ."ןעשנעמ עטעדליבעג ןעביילב ךָאד ןוא רענניֿפ ןהעצ ענענייא

 ןערהָאפעגקעװַא עקַאט ןענייז ןעלַאקידַאר עשיסור עגנוי לָאצ עשביה

 | .סעינָאלָאק עשיטסינומאק ָאד טעדנירגעג ןוא עקירעמַא ןייק

 רעד ןופ םידימלת ענעזעוועג עכילטע ךָאנ ןוא שטיוועלעדנוז

 .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ ןעסָאלשַאב ךיוא ןעבָאה לוש-רעניבאר

 עשיטסינומָאק ןעיוב ןענעוװ ןעבָאה םירבח ענייז ןוא שטיוועלעדנוז

 טלָאװעג טּושּפ ןעבָאה ייז .טכַארטעג טינ עקירעמַא ןיא סעינָאלָאק

 ןעדעי ףיוא ןערעװ טינ ןוא טקירדרעטנוא ןערעו טינ ,יירפ ןעבעל

 סע'שטיוועלעדנוז ןופ ייוצ ,ןעדיא סלא טגידיילַאב טירט ןוא טירש

 -עגקעװַא דלַאב עקַאט ןענייז ,ןייפרָאו רעדירב יד  ,םירבח

 ךאנ ןערהָאפ טלָאזעג טָאה שטיוװעלעדנוז ,עקירעמַא ןייק ןערהָאפ

 ןייק ןעבָאה סנייפרָאג יד יוװ יוזא ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ייז

 םעד ןענעבגנ, טּפרַאדעג ןעבָאה ייז ןוא טַאהעג טינ ןעטרָאּפסַאּפ

 טייהנעגעלעג עטונ א טָאהעג ?ייוורעד - שטיוועלעדנוז טָאה ,"ץינערג

 . ,טוג ךיז ןעקוקוצ ןוא ןעטסידנַאבַארטנַאק יד טימ ךיז ןענעקַאב וצ

 ןעלעוו רימ יו ,רעטעּפש .ץינערג םעד רעבירַא ןעלנומש ייז ױזַא יו

 .ןעמוקעג ץינוצ קרַאטש רהעז םהיא סע ןיא ,ןהעז

 ןופ ןעפַאלק עטשרע יד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא שטיוועלעדנוז ןעוו

 םָאה רע .ןעקָארוא ןעבעג וצ ןעגנאפעגנָא רע טָאה לוש-רעניבַאר

 עליפ ןוא רערהעל רעטוג ַא סלַא ענליוו ןיא ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב לענש

 "ניק ערעייז ןעטיירגוצוצ ןעיורטראפנָא םהיא ןעגעלפ סעמַאמזעטַאט

 יראפ ןעסיורג ןייק .סעלוש ערעדנַא ןיא רעדא עיזַאנמיג ןיא רעד

 .ןעביילקנָא טנעקעג טינ ןעקָארוא עגיזָאד יד ןופ רע טָאה ןענעמ

 סעקיּפָאק 79 יװ רהעמ טינ ןעמענ קָארוא ןא ראפ רע טנעלפ טפָא

 זיב טייצ עשביה ַא ןעמענ טזומענ םהיא טָאה רַאפרעד ןוא טַאנָאמ ַא

 / ךָאנ ןערהַאפ וצ ףיױא טלעג גונעג ןערָאּפשּפָא טנעקעג טָאה רע ןענַאװ
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 -עװ וצ ןעװעג טרעשַאב טינ רעבָא ןיא ןע'שטיוועלעדנוז .עקירעמַא
 -עג ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןעבילברַאפ זיא רע .רענאקירעמַא ןא ןער
 - ,רענָאיצולָאװער ַא ןעראוו

2 

 ןיא סע ןעכלעו ַא טאהעג טָאה שטיוועלעדנוז רעדייא ךָאנ

 עטייוו א ענייז טָאה ,גנונעװַאב רערענָאיצולַאװער רעד וצ תוכייש
 ןיא ןוא עיזַאנמיג-ןעיורפ רענליוו יד טגידנעעג ,ןײטשּפע טוגַא ,הבורק

 יד ףױא טרָאד ןעמוקעגנָא ןוא גרוברעטעּפ ןייק ןערהָאפעגנקעװַא
 ךיז יז טָאה גרוברעטעּפ ןיא .ןעירפ ראפ ןעסרוק עשיניצידעמ
 -ָאװער ןעטמהירַאב םעד ןופ רעדילגטימ יד טימ טנעקַאב ןעכיגניא
 ןעבָאה סע ןעכלעוו וצ ,"סעצווָאקיישט , יד ןופ לעזיירק ןערענָאיצול
 :טָארעּפ איּפָאְס ,יקסטָאקיַאשט יַאלָאקיב ,ןיטסָאּפַארק רטָאיּפ טרעהֶעג

 טליּפשעג רעטעּפש ןעבָאה סָאװ ,ןערענָאיצולָאװער ערעדנַא ןוא ַאיַאקס
 רעד שטָאכ .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא .עלָאר עסיורג ַא
 רעבָא זיא ,ןעמָאנ ס'יקסווָאקיישט ןעגָארטעג טָאה ?עזיירק רעגיזָאד
 רעשידיא רעד רָאנ ,יקסווָאקיישט טינ ןעוועג רעדנירג רע'תמא ןייז

 ךיז טָאה קאשזורק רעניזָאד רעד .ןָאסגַאטַאג טרַאמ רענָאיצולָאװער

 ןעקנאדעג עשיטסילאיצַאס ןעטיירּפשראפ וצ עבאנפיוא יד טלעטשעג

 רעדָא ,אנַא .רעטייברא יד ןוא דנענוי רעדנערידוטש רעד ןעשיווצ

 םעד ןופ דילגטימ רעגיטעט ַא רהעז ןערָאװעג זיא ,ןיטשּפע הנח
 ןיא עקטסילאיצַאס עטשרע יד ןעװעג ןיא יִז ,?עזיירק-יקסווָאקיישט

 | | | יי .ענליוו
 טָאה ,ענליוו ןייק ןעמוקעג גרוברעטעּפ ןופ זיא יז ןעוו ,לָאמנייא

 ןערעגניא רהיא טימ ןענרעל וצ ןע'שטיוועלעדנוז ןעדאלעגנייא יז
 -נוז ףיוא סולפנייא ןעסיורג א ןעמוקַאב יז טָאה ןעכינניא .,רעדורב

 -רעד טָאה יז סָאװ סָאד .םירבח ענייז עלא ףיוא ןוא ןע'שטיוועלעד
 טָאה לעזיירק-יקסווָאקיישט םעד ןענעוו ןוא גרוברעטעּפ ןענעו טלהעצ

 טָאה יז ןעוו .גנוקעדטנע ערַאברעדנואו א יו ייז רַאפ ןעגנולקעג
 יז טָאה ,עקירעמא ןיא ןערהָאּפ וצ ךיז ןעביילק ייז זא ,טרעהרעד
 טימ גנַאל יוזא טָאה יז .םעד ןופ ןעדיירּפָא קרַאטש ןעמונענ ייז
 םעד ןעבעגוצפיוא ןעסָאלשאב ןעבָאה ייז זיב ט'הנעט'עגניירַא ייז

 ןֶא ןעסילשנָא ךיז םעֶד טָאטשנא ןוא עקירעמא ןייק ןערהָאפ וצ ןַאלּפ

 קרַאטש ןעמונעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ ,גנונעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד
 .דנַאלסור ןיא ןעטײרּפשרַאפ

 רערענָאיצולַאװער א טעדנירנעג ענליוו ןיא ךיז טָאה ןעכיג ןיא

 רבח ןייז ,שטיוועלעדנוז טרעהעג ןעבָאה סע ןעכלעוו וצ ,לעזיירק

 ,לוש-ךעניבַאר ןופ רעליש רענעזעוועג ַא ךיוא .ןָאסלעכָאי רימידַאלװ
 לעזיירק םעד וצ ןעבָאה ןעצנַאנניא .ַא .א לערַאב ,ןַאמרעביל ןרהא
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 1210 א ןעװעג ךָאנ ןענייז וצרעד .ןעשנעמ ןהעצ ַא ייב טרעהעג
 .לעזיירק ןופ ןעעדיא יד טימ טריזיטַאּפמיס ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 -אזוצ ןענעייל ןעמוקפיונוצ ךיז ןענעלפ ?עזיירק ןופ רעדילגטימ יד

 -ַאּפָארּפ ֹוצ יױזַא יו םעד ןענעװו ןעסעומש ,רעכיב עלַאנעלנוא ןעמ
 עלאנעלנוא ןעטיירּפשראפ ןוא םזילַאיצַאס ןופ ןעעדיא יד ןערידנַאג

 -יא ןעווענ ןענייז ?עזיירק ןופ רעדילגטימ עלא שטָאכ .רוטַארעטיל
 ןעגידערּפ ףראד ןעמ ןא ,ןעטלאהעג ןַאמרעביל ןייא זיולב טָאה ,ןעד
 שיאערבעה ףיוא ןעסאמ עשידיא יד ןעשיווצ ךיוא םזילאיצַאס םעד

 -טימ עגירעביא עלַא ןוא רעבָא שטיועלעדנוז .שידיא ףיוא רעדָא
 8 טאמאס טאטעס טאטע א

 'י

 ,1844--1880 ,ןַאמרעביל לאומש ןרחא

 עטיוט ַא ןיא שיאערבעה זא ,ט'הנעט'עג ןעבָאה ?לעזיירק ןופ רעדילג

 ןעדיא יו ,?ענש ױזַא ןעדניוושראפ טעוװ ןָאנרַאשז רעד ןֹוא ךַארּפש

 -ףעלסיוא ךיז ןעלעװו ןוא גנודליב עשיאעּפָארייא ןעברעוורעד ןעלעוו

 -אב ןייק טינ ןענייז ,ןעטלַאהעג ייז ןעבָאה ,ןעדיא .שיסור ןענ

 ךַארּפש רעייז ןוא דנַאל ןעגייא ןייק טינ ןעבָאה ייז .עיצאנ רעדנוז

 עזעיגילער א יו רהעמ טינ ןענייז ןעדיא .טינ ךארּפש ןייק ןיא

 -ער רעשידיא רעד וצ ןוא ?ללכב עינילער וצ יוװ יוזא רעבא ,עּפורנ

 -ַאב ךיז ןערענָאיצולָאװער עשידיא עטשרע יד ןעבָאה טרפב עיניל
 סלא ןעדיא יד זַא ,ןעטלאהעג רעבירעד ייז ןעבָאה ,ךילדנייפ ןעניוצ

 .גנוגיטכערַאב ץנעטסיזקע ןייק טינ ןעבָאה עיצַאנ
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 : ןערַאומעמ ענייז ןיא טביירש ןָאסלעכָאי רימידאלוו
 קלָאפ ןעשיסור ןופ גנואיירפַאב יד זא ,טנעכערעג ןעבָאה רימ,

 עדנעשרעה יד ןופ קורד ןופ ןוא םזיטָאּפסעד ןופ טפַאשרעה רעד ןופ
 רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילַאּפ רעד וצ ןעגנערב ךיוא טעו ןעסאלק
 קָלֶאֹפ ןעשידיא םעד ,דנאלסור ןופ רעקלעפ עלא ןופ גנואיירפַאב

 -עטיל עשיסור יד ןזא ,ןייז הדומס רעבָא זומ ןעמ .טנעכערעגניירַא
 גנודליב וצ עביל א טצנַאלפעגנייא זנוא ייב טָאה עכלעוו ,רוטַאר

 ךיוא סָאמ רעסיוועג א ןיא זנוא ייב טָאה ,רעױּפ ןעשיסור םוצ ןוא
 ןֶעגעו יװ טינ ,םוטנעדיא ןעגעװו גנולעטשרָאפ .ַא טצנַאלפעגנייא
 ןעגנוניימ עניוזא .ןעטיזַארַאּפ ןופ סָאלק א ןעגעוו יװ רָאנ ,קלָאפ א
 ,רעביירש עשיסור עלַאקידַאר יד ךיוא טגָאזעגסױרַא ןעטלעז טינ ןעבָאה

 ןעבָאה רימ סָאװ ,םעד ןופ ןעכאזרוא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד ןוא
 ,"קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ טרהעקענּפָא ךיז

 -נָאק טימ ןעגנודניברַאפ ענליוו ןיא טַאהעג טָאה ןײטשּפע אנַא

 רוטַארעטיל עלַאנעלנוא ןעמוקַאב יז טגעלפ ייז ךרוד .ןעטסידנַאבַארט
 ןעגיוצעגוצ יז טָאה ענליוו ןופ ןערהָאפקעװא ן'ראפ .,דנַאלסיױא ןופ
 -ַארטנַאק ערעדנַא עגינייא טימ .טייברא רעד ֹוצ ן'שטיוועלעדנוז
 ,טנאקאב ןעוועג רעהירפ ןוֿפ ןיוש שטיוועלעדנוז זיא ןעטסידנַאב
 -ָאיצולַאװער יד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה טציא
 טרָאּפסנַארט םעד טלעטשענקעװַא טָאה ןוא דנַאלסיוא ןיא ןערענ

 טנעלפ רע  .םענרַאפ ןעטיירב ַא ףיוא רוטַארעטיל עלַאנעלנוא ןֹופ
 רעד רעביא ןערענָאיצולָאװער ןערהיפרעכירַא טייצ ןצ טייצ ןופ ךיוא

 טָאה רע ןעכלעו טימס ,טסידנַאבַארטנַאק א םענייא ןופ ,ץינערג

 ,טסואורעד ךיז רע טָאה ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ענעדישראפ טרהיפעג
 זיא סָאװ ,ןַאמס ַא ךיז טניפעג ענליוו ןיא לעטָאה ןעסיוועג א ןיא זא

 רע זַא ,רָאפ םהיא טגייל רע ןוא גרוברעטעּפ ןופ ןעמוקעגנָא סָאוװ רָאנ

 שטיועלעדנוז .רעכיב ןעריטרָאּפסנַארט וצ ךיז ףיוא ןעמענ לָאז

 טָאה רע סָאװ ראפ טסידנַאבַארטנָאק םעד טדערעגסיוא קרַאטש טָאה
 ןיא קעװַא ךיילג רע ןיא רעבָא ןיילא ,דוס ןעדמערפ א טנַאזענסיױא

 ךָאנ ןוא גרוברעטעּפ ןופ טסַאג םעד טכוזעגפיוא טָאה ןוא ?עטָאה
 ןופ ןענייז ייז זא ,טנייצרעכיא ךיז עדייב ןעבָאה סעומש ןעצרוק א

 ןעטסירוװַאל יד ןופ דילנטימ א ןעוװעג ןיא טסַאג רעד ..רענאל ןייא

 -עג ןוא רעקנעד ןעשיטסילאיצָאס ןעטמהירַאב םעד ןופ רעגנעהנָא)
 -ראפ ןעבעגענ ןע'שטיוועלעדנוז טָאה רע  ,(ווָארװַאל רטָאיּפ ןעטרהעל
 -רֶא וצ טניילענרָאפ םהיא טָאה ןוא לעזיירק םעד טָא טימ ןעגנודניב

 .רוטַארעטיל עלַאנעלנוא ןופ טרָאּפסנַארט םעד ייז רַאפ ןעריזינַאג

 ףיוא ןיא ענליוו ןוא ןעמונעגנָא נַאלשרָאֿפ םעד טָאה שטיוועלעדנוז
 / ןענייז סע ןעכלעוו ךרוד ,רעטנעציטּפױוה רעד ןעראוועג ןפוא ַאזַא
 -עּפ ןופ ןערענָאיצולַאװער יד ןעשיווצ ןעננודניברַאֿפ יד ןעננאגעגנָא
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 -ער יד ןעגעלפ ענליו ןופ .דנַאלסיוא טימ עווקסָאמ ןוא גרוברעט

 -עלנוא יד ןעמוקאב עװקסָאפ ןוא גרוברעטעּפ ןופ ןערענָאיצולָאװ

 טנעלפ ענליו ךרוד ןוא דנאלסיוא ןופ ןעלַאנרושז ןוא רעכיב עלאג

 עכלעוו ,ןערענָאיצולָאװער יד דנַאלסױא ןיא ןעקישרעביא ךיוא ןעמ
 ןענייז סאוו עניוזא רעדָא דנאלסור ןופ ןעפילטנַא טזומעג ןעבָאה
 -ולָאװער רעד ןוֿפ רערהיפ יד טימ ךיז ןהעז דנאלסיוא ןיא ןערהָאפעג
 ןיא ןענַאטשעג ןיא שטיוועלעדנוז יו יױזַא ..עיצארגימע רערענָאיצ

 וצ לָאמ רֶאּפ ַא ןעמוקעגסיוא םהיא ןיא ,טייברַא רעד טָא ןופ ץיּפש

 -אווער עשידנעלסיוא יד ןופ רעטערטרַאפ רעד .גרעבסגינעק ןיא ןייז

 ןעמָאנ ן'טימ טנערוטס א ןעוועג טלָאמעד זיא ןענַאלרַאפ ערענַאיצול

 ייוצ טימ ךָאנ ענליוו ןוֿפ ןעפַאלטנא ןיא רעכלעוו ,ןייטשלעסגיפ .א
 ,טעדנירגעג ךיז טָאה לעזיירק סע'שטיוועלעדנוז רעדייא ,רעהירפ רהָאי

 עלַאנעלנוא טקעדטנע ?ושירעניבַאר ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד בילוצ
 גרעבסגינעק ןיא ןענופעג ךיז ןייטשלעקניפ טָאה ןַאד טניז .רעכיב
 -רַאֹפ רעגנע ןיא ןענַאטשעג שטיוועלעדנוז סע זיא םהיא טימ ןוא

 .גנודניב

 -טימ ערעדנַא יד ןוא שטיוועלעדנוז ןעבָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא
 ןיא ןהעג; וצ טיירגעג ךיז לעזיירק ןערענָאיצולַאװער ןופ רעדילג
 ןאד םירעיוּפ עשיסור יד ןעבָאה טנעגילעטניא ַא ףיוא יו יוזא ."קלָאפ
 םהיא וצ ןעניוצאב ךיז ןעבָאה ייז ןוא ץירּפ א ףיוא יו טקוקענ
 -איצולאווער יד ןעבָאה ,טפַאשדנייפ טימ טינ ביוא ,טכאדראפ טימ
 ייז רעדָא םירעוּפ ראפ טלעטשרַאפ רעדָא ךיז טייצ רענעי ןופ ןערענ

 ןיא ןעמוק ןענעק וצ ידכ ,הכאלמ א סעּפע טנערעלעגסיוא ךיז ןעבָאה
 -נוז ןעבָאה 1870 ןֹופ רעמוז ןיא .רעטייברא עטסָארּפ יוװ ףרָאד

 ענילק א ןעגנודעג ןָאסלעכָאי רבח ןייז טימ ןעמאזוצ שטיוועלעד
 -עג טרָאד ןעבָאה ןוא ?ַאקטַאכ ַאיאנזעילעשז , רעד ףיוא עקּפולַאכ

 ןעשידיא א ןעגנודעג ןעבָאה ייז .,טַאטשרַאװרעטסוש ַא טנעפע
 ןעבָאה רעדעל יד .הכאלמ יד ןענרעלסיוא ייז לָאז רע זא ,רעטסוש

 םענעגייא רעייז רַאפ טפיוקעג ןיילַא ןָאסלעכָאי ןוא שטיוװעלעדנוז
 רערהעל םעד ןעבעגעגקעװַא ייז ןעבָאה טיײברַא עניטרַאפ יד ןוא טלעג

 ןופ ףױלרַאפ ןיא .ןעשנעמ ריפ ךיז ןעבָאה טנערעלעג .טסיזמוא

 ן'םיוא ןעפיוקרַאפ ןעביוהעגנָא ןיוש רערהעל רעד טָאה ןעטַאנָאפ 92

 רעדייא רעבָא .טהענעגפיוא ןעבָאה ייז סָאװ ,?עויטש יד קראמ

 ןיא סרוק םעד טגנידנעעג ןעבָאה םירבח ענייז ןוא שטיוװעלעדנוז

 .ענליוו ןופ ןעפיולטנא וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ייז ןענייז ,יירעטסוש |

 -ךָאפ טוטיטסניא-רערהעל רענליו ןיא ןיא 1878 ןופ ילוי ןיא
 ןעמ טָאה רעליש עגינייא ייב ןוא (גנוכוז"זיוה) קסיבָא ןַא ןעמוקעג

 ייב ןערעדָאפ ןעמונעג טָאה ןעמ  .רוטַארעטיל עלאנעלנוא ןענופעג
 ,ייז עניזָאד יד ןעמונעג ןעבָאה ייז ואוו ,ןעגָאזסיױא ןעלָאז ייז זא
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 -"סיוא טינ טָאה רעליש ןייא .טעשַארטסעג ייז טָאה ןעמ .רוטַארעטיל
 -עגנָא טָאה ןוא ןערָאלראפ טוניפ ַא ףיױוא ךיז טָאה ,ןעטלַאהעג
 ןוא ןעגָארקענ הטרח דלַאב טָאה רע .ןע'שטיוועלעדנוז ףיוא ןעזיוו

 טָאה ,םעד ןעגעוו טסואוורעד ךיז ןעבָאה ןעמרַאדנַאשז יד רעדייא ךָאנ
 ןא יוזא ,עטכישעג רעד ןעגעוו ןע'שטיוועלעדנוז טנָאזעגנָא ןיילא רע

 -טנַא וצ טייצ ןיא ןעזיװַאב ןעבָאה םירבח ענייז ןוא שטיוועלעדנוז
 ןע'שטיוועלעדנוז ייב קסיבא ןא טכַאמעג טָאה ייצילַאּפ יד .,ןעפיול

 -רעטסוש רָאנ ןענופעג ןעמ טָאה טרָאד רעבָא ,ריטרַאװק ן'פיוא
 ךיוא ןיוש ןיא רע רעבָא ,ןע'נַאסלעכָאי טכוזעג טָאה ןעמ  .גייצעג
 -עלעדנוז טריטסערא ןעבָאה ןערַאדנַאשז יד ןעפָאלטנא ןעוועג

 ַא ןופ ?עגניא א ,לערעדורב ַא םענייז ןוא ןערעטלע סע'שטיוו

 ןאוו ,ןעגָאזסױא ןעלָאז ייז זא ,טרעדָאפעג ייז ןופ טָאה ןעמ .,18 רהֶאי

 .הַָארב ןעטלאהעג ךיז טָאה לעגניא רעניילק רעד .ךיז טניפעג ןרהא

 טימ טנאקאב ןעװעג ןיא ןרהא ןא ,טדערענסיוא רעבָא ךיז טָאה רע

 ןַא טכַאמעג ךיוא ןע'נַאמרעביל ייב ןיוש ןעמ טָאה ,ןע'נַאמרעביל

 ןופ ןעפָאלטנא רעהירפ ךָאנ ןיוש זיא ןַאמרעביל ךיוא רעבָא ,קסיבָא

 : .ענליוו

 םעד ןופ טציירעגפיוא ךילקערש ןעוועג זיא ייײצילַאּפ רענליוו יד

 טָאה רעטסיימייצילַאּפ רעד .ןעפָאלטנַא ןענייז ןערעגָאיצולָאװער יד סָאװ

 יז טָאה ןוא הליהק רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ךיז וצ ןעפורראפ

 ןעבָאה ,טגָאזעג רע טָאה ,רעהַא זיב, .טעשַארטסעג ןוא ט'רסומ'ענ

 ןעלעװ טציא .רעלדניוש ראפ רָאנ ןעטלַאהעג ,ןעדיא ,ךייא רימ

 -עג טָאה רע ןוא ."ךיוא סעקישטסווָאטנוב רַאפ ןעטלַאה ךייא רימ

 רעד ףיוא ןעקריוו ןעלָאז הליהק רעד ןופ רערהיפ יד זַא ,טרעדָאפ

 עקאט ןעמ טָאה ןעזילק ןוא ןעלהוש עלא ןיא  .דנענוי רעשידיא

 ןיא ,דינמ-טָאטש רענליוו ןופ השרד ַא המיב ןופ טנעיילענרעביא דלַאב

 -אווער יד זא ,ןעזיואב הרות רעד ןופ םיקוסּפ טימ טָאה רע רעכלעוו

 ןוא ,לארשי יאנוש ןוא רעכערברַאּפ ,םיסרוקיּפא ןענייז ןערענָאיצוֿפ

 רָאנ טָאה סָאו ,ןעדיא ןעדעי ןופ טכילפ יד רעכירעד ןזיא סע זַא

 ןופ רעטײרּפשרַאפ יד יײצילַאּפ רעד ןעכענוצסיורא ,ןעצראה ןיא טָאג

 : ,ךעלכיב הפירט יד

 ,טיירפַאב דלַאב ןעמ טָאה רעדורב ןוא ןערעטלע סע'שטיוועלעדנוז

 טרָאד ןופ ןוא ענוװָאק ןייק ןערהָאפעגקעװַא זיא ןיילַא שטיוועלעדנוז

 .גרעבסגינעק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .דנַאלשטייד ןייק

5( 

 טימ רָאנ טינ ןעמונרַאפ ךיז שטיוועלעדנוז טָאה גרעבסנינעק ןיא
 טָאה רע רָאנ ,דנַאלסור ןייק רוטַארעטיל עלַאנעלנוא ןעריטרָאּפסנַארט

 -רַא עשטייד יד ןעשיווצ עיצַאטיגא עשיטסילאיצַאס א טרהיפעג ךיוא
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 -מַאעב-טסָאּפ רעשטייד ַא זַא ,טריסַאּפ טָאה רעבָא לָאמנייא רעטייב

 ףיוא ןערָאװעג טקישעג ןיא סָאװ ,טעקַאּפ ַא טנעפעעג טָאה רעט
 עשטייד יד ךיז טָאה טעקַאּפ םעד ןופ .ןעמָאנ סע'שטיוועלעדנוז
 ןופ טזומעג טָאה רע ןוא טייקניטעט ןייז ןופ טסואוורעד ייצילָאּפ
 נרעבסגינעק ןעזָאלראפ טָאה רע רעבָא רעדייא ךָאנ .ןעפיולטנַא טרָאד

 רענָאיצולַאװער ןעטנַאמרעד םעד טימ ןעפָארטעג טרָאד ךיז רע טָאה

 -הֶאי רע-00 יד ןופ ףוס ןיא ךָאנ ןיא ןָאסנַאטַאנ קרַאמ ,ןָאסנַאטַאנ

 רענעטלעז ַא סלַא טמהירַאב ןעוועג טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ ןופ ןער
 טעדנירגעג רעהירפ סע טָאה רע  .רָאטאזינַאגרָא רערענאיצולאווער

 עלָאר עניטכיוו ַאזַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,לעזיירק-יקסווָאקיישט םעד

 ןעכיגניא .גנוגעואב רערענאיצולָאװער רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 טריטסערַא רע ןיא ,לעזיירק םעד טריזינַאגרָא טָאה רע יוװ םעד ךָאנ

 8 ףיוא ןעראוועג טקישרַאפ רע ןזיא 18/1 רהֶאי ןיא .,ןעראוועג
 'מוא קירוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,1860 רהָאי ןיא .ריביס ןייק רהֶאי

 -ֿלָאװעד ןייז ןופ ןזַא ןענופענסיוא רע טָאה ,ריביס ןופ טרהעקעג
 -יפנטימ עטסרהעמ יד .לת א ןעראוועג זיא עיצאזינַאנרָא רערענָאיצ

 ןעועג ןענייז לייט ַא .טקישראפ רעדָא טריטסערא ןעוועג ןענייז רעד
 .ה .ד ,"לאגעלנוא, ץעגרע טבעלעג ןעבָאה רעדָא 'דנאלסיוא ןיא
 טָאה ןָאסנַאטַאנ ,דנַאלסור ןיא ץעגרע טרָאּפסַאּפ ןעשלַאפ ַא ףיוא
 .עיצאזינַאגרָא יד ןעבעלוצפיוא רעדיו עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז
 יד טכוזענפיוא טָאה ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןערהָאפענמורַא זיא רע
 -ןַא יד טימ ענייא ןעדנובראפ רעדיוו ייז טָאה ןוא ןעשנעמ עגיטיונ

 רהאי ןופ רעמוז ןיא זיא ןעגנוהימַאב ס'נָאסנַאטַאנ קנַאד ַא ..ערעד
 -ךֶא ערענָאיצולָאװער עדנעטיידאב ץנַאג ַא ןעסקאוועגסיוא ןיוש 06
 -נָא ןופ ןעבָאה עיצאזינַאנרֶא רעד ןופ רעדילגטימ יד ,עיצַאזינַאג
 ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד ,"ןעטידָאלגירט, ןעפורעג ךיז גנאפ
 -ַאֹּפ רעד ןופ ןעטלַאהַאבסיױא ןערהָאי ןופ ףױלרַאפ ןיא גיצנוק ױזַא
 יד ,"ןעטידָאלגירט , יד יו טקנוּפ ,רעצעלּפ ענעגרָאברַאפ ןיא ייציל
 ןערהָאי רעטנעזיוט טימ ןענעלפ ןעלייה יד ןופ רעניואנייא עטלַארוא
 ןע'שטיוועלעדנוז טיס .תויח עדליוו יד ןופ ןעטלַאהַאבסיױוא ךיז קירוצ
 רעבָא טָאה רע .טנאקאב ןעוװעג טינ ךילנעזרעּפ ןַאד ןָאסנַאטַאנ זיא

 .גרוברעטעּפ ןיא ןערענאיצולאווער ענינייא ןופ םהיא ןענעוװו טרעהעג
 -רֶא רעיינ רעד וצ ןעהיצוצ םהיא טגנידַאבמוא ןעסָאלשאב רע טָאה
 -רעּפ םוא גרעבסגינעק ןייק ןעמוקעג רעבירעד זיא רע ןוא עיצאזינַאג
 .םעד ןעגעו םהיא טימ ןעדיירוצרעביא ךילנעז

 -אזינַאגרֶא רעיינ רעד וצ ןענַאטשעגוצ ךיילנ זיא שטיוועלעדנוז
 רע .רעוט עטסניטכיו ערהיא ןופ רענייא ןעראוועג זיא ןוא עיצ
 ,רעדא "טנעמטראּפעד:םייהעג, םעד ןופ טּפױוה רעד ןעראוועג זיא

 ןופ רעטסינימ, רעד ,ןעמור םהיא ןענעלפ ןערענאיצולָאװער יד יו
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 -נהעצ ןייא טינ .עיצאזינַאנרָא רערענָאיצולאווער רעד ןופ ?ןערעסיוא
 טכיל טימ יװ טָאה גנורינער עשיסור יד סאוו ,ןערענאיצולאווער גילד

 .ץינערגנ ן'רעביא טרהיפעגרעבירַא שטיוועלעדנוז טָאה ,טכוזענמורַא
 עלַאנעלנוא ןעסַאמ טלענומשעגניירא ךיוא טייצ רענעי ןיא טָאה רע
 .ןעיירעקורד עמייהעג ראפ ןעלאירעטַאמ ענעדישרַאפ ןוא רוטַארעטיל

 -ַאקיזיר ערעדנא עלַא ןיא טנילײטַאב ךיוא ךיז רע טָאה םעד ץוח א

 ,יוזא .עיצאזינַאנרָא רערענאיצולאווער רעד ןופ ןעננומענרעטנוא עשיל
 -עגנא ךיז טָאה רע סאוו ,רהָאי ןעבלעזמעד רע טָאה ,ליּפשייב םוצ
 -אב רעד ןיא טנילײטַאב ךיז ,עיצאזינַאגרָא ס'נָאסנַאטַאנ ןָא ןעסָאלש

 ןופ ןיקטָאּפַארק רטָאיּפ רענאיצולאווער ןעטמהיראב םעד ןופ גנואיידפ
 יא ןעמונעג ?ייטנא רע טָאה ךָאנרעד .גנוטסעפ רעקסווָאלװַאּפָארטעּפ

 -נַאשז יד ןופ ףעש םעד ,גנילביל ס'רַאצ םעד ןופ גנודרָאמרע רעד
 ַא טימ ןעבָאטשרעד טָאה ן'ווָאצנעזעמ) ווָאצנעזעמ ?לארענעג ןערַאד
 -ולָאװער רעטמהיראב רעד גרוברעטעּפ ןיא סָאנ ןעטימ ן'פיוא לַאשזניק
 לייטנא ךיוא טָאה שטיוועלעדנוז .(טַאנּפעטס-ססגישטוַארק רענָאיצ

 ןעטיוט וצ ןעראוועג טכאמענ ןיא סאוו ,ךוזראפ םעד ןיא ןעמונעג
 .לעטנערד ?ארענעג םעד ,רעגלָאפכָאנ ס'ווָאצנעזעמ

 -רעטעּפ ןיא ןעבָאה ןערענָאיצולַאװער יד ןעוו ,1878 רהֶאי ןיא

 "ַאילַאװ יא ַאילמעז , לאנרושז ןערענָאיצולָאװער םעד טעדנירנעג גרוב

 "ןעטידָאלגירט, יד ןופ עיצאזינַאנרָא יד טָאה ,(טייהיירפ ןוא דרע)

 יא אילמעז, רעד ןיא ."ַאילַאװ יא ַאילמעז , ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב

 ."עשיומ , ןעמָאנ ן'רעטנוא טסואווַאב ןעווענ שטיוועלעדנוז זיא "ַאילָאװ

 קרַאטש רהעז ןעבָאה עיצאזינַאנרַא רעד ןופ רעדילנטימ ערעדנַא יד

 שטייד על רענָאיצולָאװער רעטמהירַאב רעד .?ןעשיומ , ןופ ןעטלאהעג

 1878 רהאי ןיא ןיא רע ןעוו זא ,ןעננורעניארע ענייז ןיא טלהעצרעד

 -רָאד יד טימ ןעפָארטעג ךיז טָאה רע ןוא נרוברעטעּפ ןייק ןעמוקעג

 :ןערעה טירט ןוא טירש ףיוא ייז ןופ רע טנעלפ ,ןערענָאיצולָאװער עניט

 סָאװ ,ןערעה טשרָאקָא רימָאל ,'ןעשיומ ייב ןעגערפ ףרַאד ןעמ,
 ןערעה וצ טנַאסערעטניא זיא סע, ,"ןענָאז וצ םעד ןענעוו טָאה עשיומ

 .װ .זַא .א ,"םעד ןעגעוו גנוניימ ס'עשיומ רעהירפ

 ןומ "עשיומ , ןא ,שטייר טביירש ,טלעטשענרָאפ ךיז בָאה ךיא,

 .ןעוו ,ןעראוועג טשַארעביא רעבירעד ןיב ךיא .זיר א דיא ַא ןייז
 ַא ןהעזרעד ךיז ראפ בָאה ךיא .ןע'שטיוועלעדנוז ןהעזרעד בָאה ךיא
 קישטנַאמרעגנוי רעד .ןעניסקיווענ-יילק א ,קישטנאמנעגנוי ןעשידיא
 ןיא סָאד .קורדנייא ןעטוג ץנַאג ַא טכַאמענג רימ ףיוא רעבָא טָאה

 ,טכיועג ן'פיוא ריִלֶאֹק ןעשירפ ַא טימ ,ןַאמרעגנוי רענהעש א ןעוועג |

 טימ טלעגנירעגנמורַא ,םהַאר ַא ןיא טסאפעננייא יו ןעוועג זיא רעכלעוו
 א טלעקניפעג ןעבָאה ןרעטש ן'רעטנוא ןופ .לעדרעב רעלעקנוט ַא



 -וטַאּפמיס ַא טליפשעג טָאה ןעּפיל יד ףיוא ןוא ןעגיוא עכילביל רָאַּפ

 | ,"?עביימש רעש

 .-ןיירק ערענָאיצולָאװער עגינייא ןעבָאה רעהירפ ןערהָאי טימ ןיוש

 .דנַאלסור ןופ טָאטש רענעי רעדָא רעד ןיא ןעדנירג טריבורּפעג ךעל
 -ַארעטיל ערענָאיצולַאװעד ןעקורד וצ ףיוא יירעקורד עמייהעג א

 .ענעמָאקלָאפ טינ רהעז ןעוועג ןענייז ןעיידעקורד עלַא יד רעבָא .רוט

 יד .טייצ עצרוק ץנאג א ןעטלאהעג ךילנהעוועג ךיז ןעבָאה ייז ןוא

 יד ןעקישסיורַא ןוא יירעקורד יד ןערינָאיּפשסױא לענש טנעלפ ייצילַאּפ

 -רהעמ יד ןענייז רעבירעד .טייבראעג ייז ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 ןעניז ןייק טָאה סע זא ,סולש םוצ ןעמוקענ ןערענָאיצולאווער עטס

 -סור ןיא ןעיירעקורד עמייהעג עיינ ןעלעטשקעווא ןעריבורּפ וצ טינ

 טינ יַאס יו יַאס םעד ןופ ןעמ ןעק ןעצונ סיורג ןייק ?ייוו ,דנאל

 -טיונ יד .ןעשנעמ ךס א םעד ךרוד זיולב טרילרַאפ ןעמ ,ןעבָאה

 טימ ןעסקאוועג רעבָא זיא רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער ןיא טייקגידנעוו

 טרָאפסנַארט ןעשידנעלסיוא םעד טָאה שטיוועלעדנוז גָאט ןעדעי -

 -ענ טָאה ןעמ סאוו ,רוטארעטיל יד רעבָא .,טוג רהעז טלעטשעגקעווַא

 ,םי ןיא ןעּפָארט א יו רהעמ טינ ןעוועג ןיא דנַאלסיױא ןופ טכַארב

 ןומ ןעמ זא ,גנונייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג רעבירעד ןיא ?עשיומ,
 ןאוו ,גרוברעטעּפ ןיא יירעקורד עמייהעג ענענייא ןא ןעפאש ןהעז

 -ָארב ךיוא רָאנ ,סעיצַאמַאלקָארּפ רָאנ טינ ןעקורד ןענעק לָאז ןעמ
 -ָאה "ַאילַאװ יא אילמעז, רעד ןופ רעדילנטימ ערעדנא יד .,ןערוש

 טָאה סָאד רעבָא .,רענעלּפ ענייז ןופ טכַאמעג קזוח גנַאפנָא ןופ ןעב
 טנערעלעגסיוא ךיז דנַאלסױא ןיא טָאה רע טגיטומטנע טינ םהיא

 רַאפ ניטיונ ןיא סָאװ ,ץלא ןערהיפ וצ טכארבעג ןיילַא טָאה ,ןעצעז

 ןוא ןעצעז םירבח ערעדנַא רֶאּפ ַא טנערעלענסיוא טָאה ,יירעקורד ַא

 א ךיוא רעטעּפש ןוא ןערושַארב ןעקורד ןעננאפעננא ןעכיגניא טָאה

 -ענ יירעקורד רעמייהעג רענעי ןיא טָאה טייצ עסיוועג א ,גנוטייצ

 ארעװ עקרענָאיצולַאװער ענערָאװעג טמהירַאב רעטעּפש יד ךיוא טיײברַא

 ץנַאג טרהעקענרעביא יײצילַאּפ יד טָאה דנַאנַאכָאנ רהָאי ריפ .שטילוסַאז

 טנעקעג טינ יז טָאה ןוא יירעקורד עמייהעג יד גידנעכוז ,גרוברעטעּפ

 ,לַאפוצ ןעשירַאנ ַא ךרוד יירעקורד יד זיא ןעראוועג טקעדטנע ,ןעניפעג

 ארעו דנַאלסור ןופ טרהיפענסיורא רעטעּפש טָאה שטיוועלעדנוז

 -כָאנ ,ןעריטסערַא טלָאװעג רהיא ןעבָאה ןערַאדנַאשז יד ןעוו ,שטילוסַאז

 וצ ךוזרַאפ ַא ןעכַאמ ראפ טיײירפַאב רהיא טָאה טכירעג רעד יוװ םעד |

 לַארענעג קינלַאשטאנָאדַארג רענרוברעטעּפ ןענידסלאמאד םעד ןעטיוט

 םירבח ענייז ןוא ןע'שטייד טרהיפענסיױורַא ךיוא טָאה רע ,ווָאּפערט

 ןעניצנוק א ףיוא ןענייז עכלעוו ,ן'יקסווָאנַאכָאב ןוא ןע'שטיװָאנַאפעטס

 גידנעטראוו ןעסעזעג ןענייז ייז ואוו ,עמרוט רעוועיק ןופ ןעפָאלטנא ןפוא

 ףיוא טלייטרואראפ ייז רעכיז טְלָאװ טכירעג רעד  .טּפשמ ן'פיוא
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 שטיוועלעדנוז טָאה טײברַא טרַא ןייז בילוצ .ענרָאטַאק ןערהָאי עגנאל

 רענַאיצולַאװער רעשידיא רעד .ןערהָאפמורַא ןיא ןעטלַאהעג גידנעטש

 -טימ א ןעו זא ,ןעננורעניארע ענייז ןיא טלהעצרעד ןַאמסעטּפַא ּפיסָא

 -נוז טניואו ואו :טנערפענ לָאמַא טָאה עיצַאזינַאנרָא רעד ןופ דילג

 ןעטירד ןופ ןָאנַאװ ןיאה :טרעפטנעעג םהיא ןעמ טָאה ? שטיוועלעד
 ."סאלקס

 ןיא ןע'שטיוועלעדנוז ןעפלָאהעגנסיױורַא טָאה רעכלעוו ,ןָאסלעכָאי

 ןעבָאה ןעטסידנַאבַארטנָאק עטסרהעמ יד זא ,טלהעצרעד ,טייברא רעד
 ידכ .עינרעבונג רעקלאוואוס ,טניוריש לעטעטש רעד ןיא ןענופעג ךיז

 רָאּפ ַא טימ נוצ ןופ ןהעגּפָארא טפראדעב ןעמ טָאה ,ןיהַא ןעמוק וצ

 ַא טימ ןערהָאפוצ ןעטרָאד ןופ ןוא אווַָאלבשזרעװ רַאפ סעיצנאטס

 .ןעטסידנַאבַארטנָאק יד טיס ןעפערט ךיז ןעמ טנעלפ טרָאד  .רהופ/

 ןעמָאנ ן'טימ דיא ַא ןעוועג זיא ןעטסידנַאבַארטנָאק יד ןופ טּפיוה רעד

 -ארטנָאק טימ טניטפעשַאב ךיז טָאה עילימַאפ עצנַאנ ס'ןמלז .,ןמלז

 ןיא ןענייז ןערענָאיצולַאװער עטמהירַאב רָאּֿפ ַא יו םעדכַאנ .,דנַאב

 ןעפָאלטנַא ןמלז ןיא ,ץינערג ן'פיוא ןערָאװעג טריטסערַא 1880 רהֶאי
 ,ןעמאזוצ םהיא טימ טייבראענ טָאה רעכלעוו ,ןהוז ןייז .עקירעמא ןיא

 זא ,טסואוועג טוג טָאה ןמלז .ןעפיולטנא טזומעג רעהירפ ךָאנ טָאה |

 ךָאד .הרוחס עכילרהעפעג א רהעז ןענייז ךעלכיב ענעטָאברַאפ יד

 רַאנָאז טָאה רע ןוא ץינערנ רעד רעביא ןערהיפרעבירַא ייז רע טנעלפ

 -עּפ ןייק וליפא ןֹוא ענליוו ןייק טרהיפענּפָא ייז לָאמ רָאֹּפ א ןיילַא
 -סור ןייק טכארבעג שטיוועלעדנוז סע טָאה ףליח ןייז טיס .גרוברעט

 .טימאניד וליפא רעטעּפש ןוא ןעיירעקורד ייווצ דנאל

 -ביוו .טניוװריש ןייק טפָא ןערהָאפ ןיילַא טנעלפ שטיוועלעדנוז

 ,ךילרהעפענג ןעוועג ןזיא ענַאל רעייז סָאװ ,ןערענָאיצולָאװער עניט

 טנעלפ רע .ץינערג ן'רעביא ןעטיײלנַאב ךיוא שטיוועלעדנוז טנעלפ

 ןענעלפ סאוו ,ןערענָאיצולַאװער עגיטכיוו יד ןעמענרעביא ןעמוק ךיוא

 -ענ ןעטסידנַאבַארטנַאק יד טָאה שטיוועלעדנוז .דנַאלסור ןופ ןעמוק
 ייז רעבָא ,ןעמוקאב רעהירפ ןענעלפ ייז יו ,זיירּפ ןערענעלק ַא טלהָאצ

 ךס א טרַאשענוצ ייז טָאה רע ל?ייוו ,םהיא ןוֿפ ןעדירפוצ ןעוועג ןענייז

 ןהעזעגסיוא טָאה ןוא םיִרָא רחעז ןָאטעגנָא ןעננַאנעג זיא רע .טיײברַא

 ןיא ךיז ייב ןעטלַאהעג ןויכב טָאה רע ,דיא רעמירַא רעכַאפנייא ןַא יו

 טינ טָאה ןעטסידנַאבַארטנַאק יד ןופ רענייק .ןיליפת רָאּפ ַא ןַאדָאמעשט |

 טנעקעג טינ ןעבָאה ןעטסידנַאבַארטנָאק יד .ןעמָאנ ן'תמא ןייז טסואוועג

 רעכילרהעפעג ַאזַא טימס ךיז טניטפעשַאב רע סָאװ ראפ ,ןהעטשראפ

 -ענ לָאמא ןמלז טָאה "? ייברעד ןענידראפ ךס א זומ רע , .טייברא

 ,שינעטער א ןעוועג ייז רַאפ זיא שטיוועלעדנוז .ןע'נַאסלעכַאי טנערפ
 .יורטוצ ןוא טקעּפסער ןעטפערנ םעד םהיא וצ טאהעג ןעבָאה ייז רעבָא

 -וזיר יד ןיא ןעניליײטַאב ךיז ,טנַאזענ יו ,טנעלפ שטיוועלעדנוז
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 יַּפִא טינ ךיז טָאה רע .ןעגנומענרעטנוא ערענָאיצולָאװער עטסשילַאק
 רע .ףָארטש- טױט ראפ טינ וליפַא ןוא ענרָאטַאק ראפ ןעקארשעג
 טנעלפ רע רָאנ ,תוצע עשיטקַארּפ ןעבענ גידנעטש רָאנ טינ טנעלפ

 טינ ךיז רע טנעלפ ייברעד .רעייפ ןיא ןהעג רעטשרע רעד ךיוא

 טימ ןוא גיטולבטלַאק ןָאט ץלא טגעלפ רע ןענערפיוא טינ ,ןעכָאק

 עכילנהעוועג ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טלָאװ סע יו טקנוּפ ,טייחרעכיז א

 ,רהאפעג ןייק טימ ןעדנובראפ טינ ןענייז סאוו ,ןעכאז

4 

 ןעטלאהעג ןעטסילאיצַאס עשיסור יד ןעבָאה ןערהַאי ענעי ןיא

 -ַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ א ןערהיפ וצ עבַאגפוא-טּפיוה רעייז ראפ

 דנַאטשפיױוא ןא ןעפורוצסיורא קעווצ ן'טימ םירעיוּפ יד ןעשיווצ עיצ

 ךיז ןעבָאה ייז ."קלָאפ ןופ ןעשנואוו יד ןעכילקריווראפ וצ םוא

 .(קלָאפ ,"רָארַאנ, טרָאװ םעד ןופ) ?סעקינדָארַאנ, ןעפורעג רעבירעד

 -עלעדנוז רעכלעוו וצ ,"ַאילַאװ יא ַאילמעז, רעד ןופ רעדילגטימ יד
 -סקלָאפ, רעדָא ?סעקינדָארַאנ, ןעוועג עֶלַא ןענייז ,טרעהעג טָאה שטיוו
 -ענ א טָאה רעױּפ רעשיסור רעד זא ,טביולגעג ןעבָאה ייז .."רעלמיט

 ןענעפע וצ רָאנ גונעג ןיא סע ןוא םזילַאיצַאס םוצ גנוניינ ענערָאב

 טעוװ ,דנַאטשפיױא ןא ןעכאמ ךיילנ טעװו רע ןוא ןעניוא יד םהיא)

 טעו ןוא רעקירדרעטנוא ענייז עלא ןופ ךָאי םעד ךיז ןופ ןעפראווּפָארא

 -טימ עטסרהעמ יד .טפַאשלעזעג עשיטסילאיצַאס א ןערהיפנייא ךיילג
 ןופ טרעדנאוועגמורַא ןעבָאה "אילֲאװ יא ַאילמעז, רעד ןופ רעדילג

 -ָאװער א םירעיוּפ יד ןעשיווצ ןערהיפ טריבורּפעג ןוא ףרָאד וצ ףרָאד

 ףיֹוא ןעלאפענ ןיא רעבָא עדנַאנַאּפָארּפ יד .עדנַאנַאּפָארּפ ערענָאיצול

 יד ןופ רענייא ןעוװענ ןיא שטיוועלעדנוז .ןעדָאב םענרענייטש א
 -וּפ יד ןעשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ יד זא ,ןהעזעגנייא טָאה סָאװ ,עטשרע

 סעטונ ןייק וצ טעוו יז ןוא טייברא ענעפרָאװעגסיױורא ןא ןיא םירע

 יוזא טסיזמוא טרילראפ ןעמ סאוו ,דָאש א זיולב זיא סע .ןערהיפ טינ

 עוויטקא ןוא רערהיפ ערעדנַא עלא וצ ךּפיה ןיא .ןעשנעמ ליפ

 רָאנ טינ שטיוועלעדנוז טָאה "איִלֶאַו יא אילמעז, רעד ןופ רעוט

 רָאנ ,רעױּפ ןעשיסור ן'ראפ גנורעטסיינַאב םוש ןייק ןעזיווענסיורא טינ

 םירבח עטנעהָאנ יד טימ ןעכערּפשעג ןיא ,טרהעקראפ ,ךָאנ טָאה רע

 ןוא טסָארּפ ךילקערש ןיא רעױּפ רעשיסור רעד זא ,טנַאטַאב גידנעטש

 םזילאיצַאס םוצ טינ גנוניינ םוש ןייק טינ טָאה רע זא ,דנעסיוונוא

 / .עיצולָאװער וצ טינ ןוא

 טסיכרַאנַא םעד ןופ רעגנעהנָא ןעוועג ןענייז "סעקינדָארַאנ, יד
 -ענ טינ רָאנ טינ ייז ןעבָאה עכלעזא סלא ןוא ,ןינוקאב ?יאַאכימ
 ,דנאלסור ראפ טייהיירפ עשיטילָאּפ ןעפמעקוצסיוא גיטיונ ראפ ןעטלאה

 זַא ,םעד ןעגעג ןעוועג וליפא ,סנעטסנינייוו עירָאעט ןיא ,ןענייז ייז רָאנ
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 ראפרעד ,"עיצוטיטסנָאק רעזאושזרוב , א רַאפ ןעפמעק לָאז ןעמ

 ן'ראפ ,"טייהיירפ רע'תמא, ראפ ףמאק םעד ןערעטש ןעק סָאד ?ייוו
 | ,םזילאיצאס

 קרַאטש רעבירעד ןענייז םירבח ענייז ןוא רע זא ,טלהעצרעד שטייד
 ןעטשרע םוצ 18/8 רֶהֶאי ןיא ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעראוועג טשיוטנע

 ןיא עיצוטיטסנָאק עזאושזרוב א ןא ,"ןעשיומ , ןופ טרעהרעד לָאמ
 ןעפראד ןערענאיצולאווער עשיסור יד זא ןוא טכעלש יוזא טינ רָאג
 ןעטקעריד א ןעגנאפנָא ןוא םירעיוּפ יד ןעשיווצ טייברא יד ןעבעגפיוא
 -רעד ןצ קעווצ ן'טימ גנוריגער רעד ןענעג ףמאק ןערענָאיצולַאװער
 .דנאלסור ראפ עיצוטיטסנָאק ַא ךיז ןענָאלש

 ייז טָאה ?עשיומ , ןעוו ,ןעראוועג ייז ןענייז טניוטשרע רהעמ ךָאנ

 -ַָאמעד-לאיצַאס עשטייד יד ןופ רעננעהנָא ןא ןיא רע ןא ,טרעלקרע

 .ןעטארק
 -ראפ וצ טּפָא רחעז ןעמוקעגסיוא זיא ן'שטיוועלעדנוז יו יוזא

 עשיטסילאיצַאס ןעכוזאב טרָאד רע טנעלפ ,דנַאלשטייד ןיא ןעגנערב
 -רושז ןוא ןעגנוטייצ עשיטסילאיצַאס יד ןעזעל טנעלפ ,ןעגנולמאזראפ
 -ָאמעד-לאיצַאס עשטייד ענעדישרַאפ טימ טפָא ךיז ןעפערט ןוא ןעלַאנ

 -ייד רעד טימ ןעראוועג טנאקאב טונ רע זיא םעד קנַאד ַא ,ןעטארק
 רעטרעטסייגַאב א רערהיא ןעראוועג זיא ןוא גנוגעוואב רעטייברא רעשט

 .רערהעראפ

 רענייא ןעוועג ןיוש שטיוועלעדנוז זיא 1878 רהָאי ןופ רעמוז ןיא

 -ערּפ ןעגנַאפעגנָא ןעפָא טָאה סָאװ ,"סעצלָאװעלמעז , עטשרע יד ןופ

 ףמַאק ןעשינרענע ןא ןעננַאפנָא ןעלָאז ןערענָאיצולַאװער יד זַא ,ןעניד

 יד רעטנוא טָאה ףמַאק רעשיטילָאּפ ןוא .טייהיירפ עשיטילָאּפ רַאפ

 -ייז ןוא ןע'שטיוועלעדנוז רַאפ דנַאלסור ןיא ןעגנוגנידַאב עגידסלאמאד

 -עלעדנוז .רָארעט יוז ךַאז רעדנַא ןייק ןעניימ טנעקעג טינ םירבח ענ

 רעשיטסירָארעט , ןופ רעננעהנָא עטשרע יד ןֹופ רענייא ןעוועג זיא שטיוו

 ןיא טייהיירפ עשיטילָאּפ ךיז ןענָאלשרעד וצ ?עטימ ַא סלא "טייקגיטעט

 ..ןעננונפָאה םוש ןייק טניילעג טינ רע טָאה רעױּפ ן'םיוא .,דנַאלסור

 -איצַאס רענעריובעגננייא ןא ןזיא רעױּפ רעד זא ,טביולנענ טינ טָאה רע

 ןעפמעקסיוא ןעק רעוּפ רעד ןַא ,טינ ךיא ןוא טסיל

 ,סַאלק רעטייברַא רעשיסור רעד  .דנַאלסור ןיא טייהיירפ עשיטילָאּפ

 -םוא ױזַא טקנוּפ ןוא לָאצ ןיא ןיילק ןעוועג ךָאנ טלָאמעד זיא ,רעדיוו

 זַא ,ןעטלַאהעג רעבירעד טָאה שטיוועלעדנוז .רעיױוּפ רעד יוװ דנעסיוו

 -רָאֿפ ערעכעה יד ןענעג ןעטקַא עשיטסירָארעט עשיטַאמעטסיפ ךרוד רָאנ

 ןעבעג לָאז רע זא ,רַאצ םעד ןענניווצ ןעמ ןעק טכַאמ רעד ןופ רעהעטש

 .קלָאפ םעד טייחיירפ עשיטילָאּפ

 ,שטייד טביירש --- ,םינּפ ןעניטומ-טוג ס'עשיומ ףיוא גידנעקוק,

 -ייז ַא טלָאװ ,ןעניוא ענגולק יד ןוא ןעניצסטכיזעז עכייוו יד טימ ---
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 רַאפ ָאד טָאה רע זא ,ןעלעטשרָאפ ךיז טנעקעג טינ רָאנ שנעמ דעניט
 ,רענָאיצולַאװער ןעטנאועג ַא ,טומ םענעטלעז ַא טימ ןַאמ א ךיז

 יטסבלעז ןעטסניטבעמ םעד המחלמ עניטולב א טרעלקרע טָאה סָאװ
 ,ייֵציִלֶאַּפ ,ןעטַאדלָאס ןענָאילימ ךיז רעטנוא טָאה רעכלעוו ,רעשרעה
 ".ַא .א ןערַאדנַאשז

 ענינייא טַאהעג שטיוועלעדנוז ןיוש טָאה 1878 ןופ רעמוז ןיא

 גרָאעג טימ רעבָא טייהרעמ יד .סעצלָאװעלמעז יד ןעשיווצ רעגנעהנָא
 -ולאװער יד ןעפורעג ,רעהירפ יו ,טָאה ץיּפש רעד ןיא ןעיװָאגַאכעלּפ
 .ןופ ןעעדיא יד ןערידנאגאּפָארּפ .ה .ד ,"קלָאפ ןיא ןהעג , וצ ןערענָאיצ

  ,רעטיײברַא עשיטָאטש יד ןוא םירעיוּפ יד ןעשיווצ דנַאטשפיוא ןַא

 -ער א וָאטַאראס ןופ ןעמוקעגנָא גרוברעטעּפ ןייק זיא ןעכיג ןיא =
 רהָאי א טימ טָאה רעכלעוו ,טָשיװָאלָאס ןעמָאנ ן'טימ רענָאיצולָאװ
 ָארָאמ יַאלָטסיִנ ,רענגיפ ַארעװ טימ ןעמַאזוצ טזָאלענקעװַא ךיז רעהירפ
 -ָארּפ ערענָאיצולָאװער א ןערהיפ וצ סעצלָאװעלמעז ערעדנַא ןוא וָאז
 ערעדנַא ענינייא ןוא שטיוועלעדנוז יז טקנוּפ .ףרָאד ןיא עדנַאנַאּפ
 -סיזקע יד רעטנוא זַא ,טנייצרעביא טציא ךיז ווָאיװַאלָאס ךיוא טָאה

 ןעשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ עכילדירפ םוש ןייק זיא ןעדנעטשמוא עדנעריט
 קנַאדעג ן'טימ ןעמוקעג רע זיא גרוברעטעּפ ןייק .ךילנעמ טינ קלאפ
 -נַא ענינייא ןוא וָאזָארָאמ ,שטיוועלעדנוז ,רסיק םעד ןעסישרעד וצ
 .ן ווָאיװַאלָאס טימ נימיטשנייא ןעוועג ןענייז ןערענָאיצולַאװער ערעד
 ןעט2 םעד .ןַאלּפ םעד ןנעעג ןעטָארטעגסיױרא זיא רעבָא ווָאנַאכעלּפ

 םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא ןעסָאשענ ווָאיװַאלַאס טָאה 1879 ?ירּפַא

  טָאה ליוק יד ,ץַאלַאּפ ןופ סיורא זיא רעטצעל רעד ןעוו ,ןעטייווצ

 ןעבָאה טַאטנעטַא ס'ווָאיװַאלַאס ךָאנ .ןעּפָארטעג טינ רסיק םעד רעבָא

 ךָאנ "אילֲאו יא אילמעז , רעד ןיא ןעטייהנעדיישראפ-סננוניימ יד ךיז

 -טַאיוק ,וָאליַאכימ רעדנַאסקעלַא ,שטיוועלעדנוז .טקרַאטשרַאֿפ רהעמ
 ןעבָאה ערעדנַא רֶאּפ ַא ןוא יקסניסא ,ווָאזָארָאמ יַאלָאקינ ,יקסווָאק
 ןופ ,יײטראּפ רעד ןיא עיצַאזינַאנרָא עמייהעג ענעגייא ןַא טריזינַאגרָא
 -ענ טינ ןעבָאה ײטרַאּפ רעד ןופ רעדילנטימ עגנירעביא יד רעכלעוו
 -ימָאק ינלעטינלָאּפסיא, ןעבענעג ןעמָאנ א ךיז ןעבָאה ייז .טסואוו
 -ולֲאֹּפ ןהֶא זַא ,ןעטלַאהעגנ ןעבָאה ייז ,.(טעטימאק-רהיפסיוא) ?טעט
 ןעשיוצ טייקניטעט עשיטסילַאיצַאס םוש ןייק ןיא טייהיירפ רעשיט
 רעייז סלַא טלעטשעג ךיז ייז ןעבָאה רעבירעד .ךילגעמ טינ קלאפ

 -נייא רסיק םעד ןעגניווצ וצ רָארעט ךרוד ץלַא ןופ רעהירפ עבַאנפױא
 -ַאכעלּפ ,דנַאל ןיא גנונדרַא עלענַאיצוטיטסנָאק עיירפ א ןערהיפוצ
 רערעוויטַאװרעסנָאק רעד ןופ רעהעטשרָאפ ערעדנַא יד ןוא רעבָא ווָאנ
 -םיוא-סקלָאפ ַא, ןופ טייקכילנעמ רעד ןיא טביולנעג ןעבָאה גנוטכיר
 -וצ ךיוא ךָאי ןעשימָאנָאקע םעד טימ גיטייצכיילג לָאז סָאװ ,דנַאטש

 ענייז ןוא שטיוועלעדנוז ."ןעמרָאפ עשיטילַאּפ עטלַא יד ןעכערב
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 ערענָאיצולַאװער עלַא ןערירטנעצנַאק וצ טבערטשעג ןעבָאה םירבח

 "נָא ןענייז ןוא ,רעדיוװ ,ָאנַאכעלּפ .טדעטש עסיורג יד ןיא תוחכ

 .ףרָאד ןיא קירוצ ןעפורעג ןעבָאה רעננעה

 "ראפ ןיא ןא ,טסואוועג ןעבָאה עּפורג ןייז ןוא שטיוװעלעדנוז

 ,ןערענָאיצולָאװער ערערהעמ ןַארַאפ ןענייז דנַאֿל ןופ ןעלקניוו ענעדייש

 סלֵא רָארעט ןעשיטילָאּפ ןופ טייקגידנעוטיונ יד ןענעקרענַא עכלעוו

 יז ןעבָאה .דנאפ ןיא טייהיירפ עשיטילָאּפ ןערעבָארע וצ ?עטימ א

 עלַא יד טָא ןופ רהָאפנעמַאזוצ ןעמייהעג ַא ןעפורוצנייא ןעסָאלשאב

 -עטסיס ןופ ןַאלּפ ַא ןעטיײברַאוצסױא קעווצ ן'טימ ןערענָאיצולָאװער

 -עג ןעטלַאהעגּפָא עקַאט ןיא רהָאפנעמַאזוצ ַאזַא .רָארעט ןעשיטַאמ

 רעװַאבמַאט ,קצעּפיל טדָאטש רעד ןיא 1879 ןופ רעמוז ןיא ןערָאװ

 סָאװ ,ןערענָאיצולָאװער ענינייא ןעוועג ךיוא ןענייז טרָאד .עינרעבוג
 -עשז יערדנַא יו ,?ַאילַאװ יא אילמעז, רעד וצ טגנַאלַאב טינ ןעבָאה

 -נערלָאג ירָאגירג ,שטיװעקדָאלָאק יַאלָאקינ ,רענניפ ארעוו ,ווָאבַאיל

 .א .א גרעב

 רעד םימ רעטייו ןהענוצנֶא ןעסָאלשאב טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 יָאיַאמ יד בױא ןליפַא ,רסיק ן'פיוא טַאטנעטַא ןַא ןופ גנוטיירברָאפ

 .םעד ןעגעג ןייז טעװו "ַאילָאװ יא ַאילמעז, רעד ןופ טעטיר

 םעד רַאפ ןעגנערב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה שטיוװעלעדנוז

 "עג טימאניד םעד עקַאט טָאה רע ןוא דנַאלסיוא ןופ טימַאניד קעווצ

 םעד ןערהיפוצרעבירַא רעווש ןעװעג רעבָא םהיא ןיא םע ,ןעגָארק

 טָאה טייקניטכיזרָאפנוא רעטסנעלק רעד ייב .ץינערנ ן'רעביא טימַאניד

 -עּפש ןערענָאיצולָאװער יד ןעבָאה .ןעסיירפיוא טנעקעג טימַאניד רעד

 .אפונ דנַאלסור ןיא טימַאניד םעד ןעריצודָארּפ וצ ןעסָאלשאב רעט

 רֶאֹּפ א ןעװעג ןענייז עיצַאזינַאנרָא רעד ןופ רעדילגטימ יד ןעשיווצו

 ,ועיַאסיא ,יקסלָאּפָאטַאלז וועל ,שטישטלאביק יוװ --- רעקימעכ עטונ
 -עּפ ןופ ןעריטרַאװק עוויטַאריּפסנָאק יד ףיוא ןעמונענ ךיז ןעמ טָאה

 ךילרהעפעג ןעוועג ךיוא זיא סָאד .טימַאניד ןעריצודָארּפ גרוברעט

 עכלעוו ייב ,ןעסיירפיוא עניילק טריסַאּפ עקַאט ןעבָאה לָאמ רָאּפ ַא ןוא

 .רעקינכעט יד ןערָאװעג טעדנואוורַאפ טכייל ןענייז סע

 סָאװ ,"ַאילַאװ יא אילמעז, רעד ןופ רעדילנטימ ענירעביא יד

 ,קיטקאט רעשיטסירָארעט רעד טימ נגימיטשנייא ןעוװעג טינ ןענייז

 םירבח ענייז ןוא שטיוועלעדנוז סָאװ ,םעד ןעגעג טריטסעטָארּפ ןעכָאה

 ןעטכילש וצ ידכ .רסיס ן'פיוא טַאטנעטַא םעיינ ַא וצ ןעטיירג

 ןערָאװעג ןעפוראבנייא זיא ,ןענַארפ-טיירטש יד לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא

 עלַא ןופ שזעינָארָאװ טדָאטש רעד ןיא רהָאפנעמַאזוצ רעטייווצ ַא

 רהָאפנעמַאזוצ םענעי ףיוא עיצַאזינַאנרָא רעד ןופ רעדילנטימ עניטעט

 ,טרעלקרע טָאה עכלעוו ,עיצולָאזער-חרשּפ .ַא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיא

 ןעשיווצ עיצַאטינַא יד ןייז ףרַאד ײטרַאּפ רעד ןופ טיײברַא-טּפױה יד זַא



 בוס ר | יה / 4

 רעטייו טביולרע ךיוא ןזיא רעבָא טייצ רעבלעז רעד וצ םירעיוּפ יד
 .רסיק ן'פיוא טַאטנעטַא םוצ גנוטיירברָאפ רעד טימ ןהעגוצנָא

 םע .טלעטשעגנעדירפוצ טינ םידדצ עדייב טָאה עיצולָאזער יד
 טינ רעטייוו ןענעק ןעגנוטכיר עדייב יד זַא ןערָאװעג רָאלק דלַאב זיא
 .ראפנוא ןיא ײטרַאּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא זַא ןוא ןעמַאזוצ ןחעג
 -רָאפ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ןזיא שטיוועלעדנוז ,ךילדיימ
 ייז ןעלָאז ,ןענינייא טינ ךיז ןענעק םידדצ עדייב יװ ױזַא זא ,טגעלעג
 לָאז דצ רעדעי זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשאב ןיא סע  ןעדיישוצ ךיז
 ןעטכארטאב ןעלָאז סקעז יד ןוא רעהעטשרָאפ יירד ךיז ןופ ןעביילקסיוא
 סקעז יד ױזַא יוװ זַא ,ןעראוועג טכַאמענּפָא ןיא ייברעד .עגַאל עצנַאנ יד
 ןענייז ןעטסירָארעט יד ןופ .ןעביילב סע טעװ ױזַא ,ןעסילשאב ןעלעוו
 -קעלא ןוא ווָארימָאכיט וועל ,שטיוועלעדנוז ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא
 וװָאּפָאּפ ,שטיװָאנַאפעטס --- דצ ןערעדנַא םעד ןופ ,ווָאליַאכימ רעדנַאס
 ןעבָאה ןוא ןעטַארַאב ךיז ןעבָאה סקעז יד יקסנעשזַארבָאערּפ ןוא
 ךיז לָאז עיצַאזינַאנרָא יד זַא ,טנינייאעג ךיז ןפוא ןעכילדירפ א ףיוא
 ןוא ?ל?עידערעּפ ינרָאשט , ןיא : סעיצַאזינַאנרָא ייווצ ןיא ןעטלַאּפש
 -ַאכעלּפ ןעבילברַאפ ןענייז רעטשרע רעד ןיא ,"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ,
 -דָארַאנ, רעד וצ .א .א שטילוסַאז ארעוו ,שטיװָאנַאפעטפ ,שטייד ,ווָאנ
 -יַאכימ ,ווָארימָאכיט ,שטיוועלעדנוז ןענַאטשעגוצ ןענייז "ַאילָאװ ַאיַאנ
 עהייר ַא ןוא ַאיַאקסװָארעּפ עיפָאס ,רענגיפ  ַארעװ ,ווָאזָארָאמ ,ווָאל
 שטיװעקדָאלַאק ,ָאקנעלָארפ ,ווָאבַאילעשז יו ,ןעטסירָארעט ערעדנַא
 טינ "ַאילָאװ יא ַאילמעז , רעד וצ רעהירפ ןעבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא
 ,טרעהעג

5 

 -טּפיוה רהיא סלַא טלעטשעג ךיז טָאה "ַאילַאװ .ַאיַאנדָארַאנ, יד
 וצ ןעטייוצ ן'כָאנ רַאצ ןייא ןופ גנודרָאמרע רעד ךרוד עבַאגפיוא
 .דנאלסור ןיא עיצוטיטסנָאק ַא ךיז ןעגָאלשרעד

 -לָאּפסיא, ןופ רעדילנטימ יד סָאװ ,ףמַאק רעשיאָארעה רעד
 -רַאֿפ ןיא ןעבָאה "ַאילָאװ ַאיאנדָארַאנ, רעד ןופ ?טעטימָאק ינלעטינ
 ,םישזער ןעשירַאצ םעד ןענעג טרהיפעג טייצ רהָאי ייווצ ןופ ףיול
 עפורג עניילק יד .עטכישעג רעד ןיא טינ ןעכיילנ ןייק ךיז וצ טָאה
 -אב ןעבָאה סָאװ ,ןעטסילַאעדיא ןוא ןערענָאיצולָאװער עשיטסַאיזוטנע
 ןופ טייחיירפ רעד רַאפ סנעבעל ערעייז טימ ןערעּפּפָא וצ ןעסָאלש
 -םיוא ןעטַאטנעדלעה עזָאלליּפשייב ערעייז טימ ןעבָאה ,קלָאּפ ןעשיסור
 ףיוא קערש-טיוט ַא טנָאיעגנָא ןעבָאה ןוא טלעוו עצנַאג יד טרעדורעג
 .טלעוו רעד ןופ ןענַאריט עלַא

 עטסויטסַא עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא שטיוועלעדנוז
 -ײטַאב ךיז טָאה רע ."טעטימָאק ינלעטינלָאּפסיא , ןופ רעדילנטימ
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 .ײטרַאֿפ רעד ןופ ןעננומענרעטנוא עטסכילרהעפעג עלַא ןיא טניל

 ןופ ןוא דנַאלסור רעביא ןערהָאּפמורא ןייא ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע

 קראטש ךךיז טָאה רע יװ יױזַא .קירוצ ןוא דנַאלסיױא ןייק דנַאלסור

 -ולָאװער עטריזילַארטנעצ ןענעוו עגַארפ רעד ןיא טריסערעטניארַאפ

 יד ןעכוזַאב וצ טּפָא ןעגנַאפעגנָא רע טָאה ,סעיצאזינַאגרָא ערענָאיצ

 -ַארפ עגיזָאד יד ןערידוטש וצ ידכ קעטָאילביב עכילטנעפע רעגרוברעטעּפ

 ןוא ןענעייל טגידנעעג טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא .רעכיב ענעדישרַאפ ןופ עג

 רַאצייװש רעד טָאה ,לעטנַאמ םעד ןָאטנָא רָאדירָאק ןיא סיורא זיא

 רע ןעװ .רעמיצ ןעסיועג ַא ןיא ןעמוקוצניירא םהיא ןעדַאלעגנייא

 עכלעוו ,ייצילַאּפ טרָאד ןהעזרעד רע טָאה ,ןיהַא ןעמוקעגניירא זיא

 לעטנַאמ ןיא םהיא ייב טָאה ןעמ יוװ יוזַא ןוא .טכוזאב םהיא טָאה

 -סערַא ךיילנ םהיא ןעמ טָאה ,ןעבַאנסױא עלַאגעלנוא רֶאּפ ַא ןענופעג

 ייצילֶאּפ יד טָאה טכוזעג זַא ,טגייצענסיורא ךיז טָאה רעטעּפש .טריט

 טָאה רעהירפ געט רָאַּפ ַא טימ .שרעדנַא ןעצימע רָאנ ,םהיא טינ רָאג
 יד ףיוא טרָאד טנעלענסיוא קעטָאילביב ןופ רעכוזאב יד ןופ רענייא

 -עג ךיילג םעד ןעגעװ טָאה ןעמ  .עיצַאמַאלקַָארּפ א ןעשיט

 -ענ טָאה ייצילאּפ יד ןוא  ייֵצילַאּפ רעד ןעסיו וצ ןעבעג

 -מורא קעטָאילביב רעד ןופ ןערַאצייװש יד ןעסייה

 -עלעדנוז .רעכוזאב עלַא ןופ ןעלטנַאמ יד ןופ סענעשעק יד ןעכוז

 לָאמ םעד טָאה ,גיטכיזרָאפ ױזַא ןעוועג גידנעטש זיא רעכלעוו ,שטיוו

 סָאװ ,רוטַארעטיל "רע'פירט, רעד ןענעוװו ןעפענרַאֿפ קילנמוא םוצ

 רַאפ .ענעשעק-לעטנַאמ ןיא םהיא ייב טרעגלַאװרַאפ גילעפוצ ךיז טָאה

 ןערהָאי ענעי ןיא ןעמ טָאה רוטַארעטיל עלַאנעלנוא ןעטיידּפשראפ

 ןיא טרהיפעגרעבירַא דלַאב םהיא טָאה ןעמ .טפָארטשַאב גנערטש רהעז

 ןעוועג זיא שטיוועלעדנוז רעבָא .גנוטסעפ רעקסווָאלװַאּפָארטעּפ רעד

 "ןעגיטשינ, אזא ןיא םהיא טגידלושַאב'מ סָאװ ,לעמיה ןעטעביז ן'פיוא

 רעשיטסירָארעט רעד ןיא ךיז ןענילייטאב ןיא טשינ ןוא ןעכערבראפ

 ןעווענ זיא רע .ףָארטש-טיױט טמוקעג טָאה סע רעכלעוו רַאפ ,טײברַא

 רע'תמא ןייז ןענעו טינ גנונהַא ןייק טָאה יײצילַאּפ יד זַא ,רעכיז

 -ַּפִא ךילקריוו טלָאװ רע ןוא .גנונעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא עלָאר
 ַא ןערָאװעג טינ טלָאװ רע ןעוװ ,ףָארטש רעטכייל ַא טימ ןעמוקענ
 .טארראפ ןופ ןברק

 ?ַאילַאװ איַאנדָארַאנ, רעד ןופ רעדילגטימ עוויטקַא יד ןעשיווצ

 ירָאנירג ןעמָאנ ן'טימ וועיס ןופ רענָאיצולָאװער רעשידיא ַא ןעוועג זיא

 רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ טָאה גרעבנעדלָאנ רעד .גרעבנעדלָאנ
 ןיא .ןיקטָאּפַארק טשריפ רָאטַאנרעבוג רעװַאקרַאכ םעד טע'נרה'רעד

 נידנעציז .ןערָאװעג טריטסערַא גרעבנעדלָאג זיא םורא טייצ רעצרוק ַא

 ,סולש םוצ ןעמוקעג זיא ןוא טכארטעגכַאנ ךס ַא רע טָאה עמרוט ןיא

 .טעו רָארעט ךרוד זַא ןוא ךילדעש זיא רָארעט רעשיטילָאּפ רעד זַא
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 -נַאשז ערטיכ יד .ןעפמעקסיוא טינ טייהיירפ עשיטילָאּפ ןייק ןעמ
 ןעלהעצרעד לָאז רע ןזַא ,ןעטייברַאאב ןעמונעג םהיא ןעבָאה ןערַאד
 רערענאיצולאווער רעד ןופ טייקגיטעט רעד ןעגעוו סייוו רע סָאוװו ,סעלַא
 ןעלעוו םירבח ענייז זַא ,טרעכיזרַאֿפ םהיא ןעבָאה ייז .עיצאזינַאגרַא
 ןוא ןעדיירנייא טזָאלעג ךיז טָאה גרעבנעדלָאג .ןעדייל טינ ייברעד
 -.סיורא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,"יודיו, ןעסיורג ַא ןעבירשעגנָא טָאה
 ןיא טָאה גרעבנעדלָאג .עיצַאזינַאנרָא רעד ןופ תודוס עלַא ןעבענעג
 טָאה רע .ןע'שטיוועלעדנוז ןעבעגענּפָא ץַאלּפ ליפ רהעז "יודיו, ןייז
 -פיפ ןייז ןענעװ טלהעצרעד ןוא ןיירא ?עמיה ןיא טביולעג םהיא
 ןעבָאה עכלעוו ,ןערַאדנַאשז יד טייקניטעט רערענָאיצולָאװער רעגיטייז
 ןיא עלָאר סע'שטיוועלעדנוז ןעגעװו טַאהעג טינ גנונהַא ןייק רעהירפ
 ןיֹוש זיא טציא .טסואוורעד סעלַא טציא ךיז ןעבָאה ,גנוגעוואב רעד
 ןעמ זַא ,רעכיז ןעועג דניירפ ענייז ךיוא ןוא ןײלַא שטיוועלעדנוז
 .ןעגנעהפיוא םהיא טעוװ

 -סעפ רעקסווָאלװַאּפָארטעּפ ןיא ןעסעזעג זיא שטיוועלעדנוז ןעוו
 ןעמוקעג לָאמנייא םהיא ֹוצ ןענייז ,טּפשמ ן'פיוא גידנעטרַאװ ,גנוט
 טרעטנַאלּפעגניירַא סע טָאה רעכלעוו ,יקסנישזרבָאד רָארוקָארּפ רעד
 רעכלעוו ,עװעלּפױץַאפ ןוא ,ץענ רעשיאייצילַאּפ רעד ןיא ן'נרעבנעדלָאנ
 ,יײֵצילָאּפםייהעג רעשיטילָאּפ רעד ןופ טּפיױה רעד ןעוועג טלָאמעד זיא

 ךיז ןהעז שרעדנַא טינ ?יוװ גרעבנעדלָאג זַא ,טרעלקרע ןעבָאה ןוא |
 -נוז טימ ,םהיא טימ רעדָא ן'יקסווָאקטַאװק ןעטריטסערַא םעד טימ
 טעװ שטיוועלעדנוז יצ ,ןעסיוו רעבירעד ןעליוו ייז .ןע'שטיוועלעד
 -נןעדלַאנ לָאז ןעמ ביוא ,ןע'גרעבנעדלָאנ טימ ןענעגעגאב ןעלעוו ךיז
 ןצ טניליועגנייא טָאה שטיוװעלעדנוז .ןעגיליוואב גנַאלרַאפ ס'נרעב
 טָאה ןיילַא שטיוועלעדנוז סָאװ טא .ןע'גרעבנעדלָאג טימ ךיז ןעפערט
 -אב רעד טָא ןעגעװ טלהעצרעד רעטעּפש ןע'שטייד וצ ףירב ַא ןיא
 :שינענעג

 בילוצ ניסעמקעווצ ןייז טעוו סָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ,
 ןיא ןעגנורעדנע עגינייא ןעגָארטנירַא ןענעק לעװ ךיא סָאװ ,םעד
 רֶאַּפ א רעבירַא זיא סע יו ױזַא רעבָא .ןעגנונָאזפיוא ס'גרעבנעדלָאג
 ,ענַארפ רעד ןענעו טרעהעג טשינרָאנ רהעמ בָאה ךיא ןוא ןעטַאנָאמ
 -ןָאט ןופ ןערָאװעג ןעמונענּפָארַא זיא יז זַא ,ןעסָאלשאב ךיא בָאה
 רעהרַאפ א ףיוא רעמיצ ןיא טכארבעג רימ טָאה ןעמ ןעוו .גנונדרָא
 רַאפ ןעװעג סע ןיא ,ןע'גרעבנעדלָאג ןהעזרעד טרָאד בָאה ךיא ןוא
 .ןוא רעסיורג ַא רהעז ןעװעג זיא רעמיצ רעד .טעטרַאװרענוא רימ
 טנעקעג רימ ןעבָאה ,לעקניוו ןייא ןיא ןענאטשעג ןענייז רימ ןעוו
 -ענמורא ןענייז עכלעוו ,עװעלּפ ןוא יקסנישזרבָאד זַא ,ױזַא ןעדייר
 ייז ןעוו ,ךערּפשעג רעזנוא ןערעה טינ ןעלָאז ,רעמיצ ן'רעביא ןעגנַאג
 .רעמיצ ןופ לעקניוו ןעטייווצ ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה
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 םהיא טָאה יקסנישזרבָאד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה גרעבנעדלָאג ,

 -טסבלעז ןהעגאב וצ ןעסָאלשאב טָאה רע ןַא ,טכַאמענ ךילקילנמוא

 .ןַאלּפ ןעטמיטשאב א םעד ראפ טײברַאעגסיױא טָאה רע זַא ןוא דרָאמ

 ,ןָאט וצ טינ סָאד טּפשמ ן'רַאפ סלַאפנעדעי ןעטַארעג םהיא בָאה ךיא

 םעד ןעהיצקירוצ רעדָא ןערעדנע ןענעק רע טעװ טּפשמ ן'פיוא לייוו

 -עגסיוא רימ טָאה סע .ןעננוגָאזסױא ענייז ןופ לייט םענעי רעדָא

 ןעועג רעטעּפש ןיב ךיא ןוא ,רימ טימ ןייא טמיטש רע זַא ,טקוק

 וַא ,ןהעורעד טקַא-סגנוגידלושאב ןיא בָאה ךיא ןעוו ,טשאררעביא

 סָאװ ,רַאפרעד טכירעג ן'פיוא סיורא טינ ןעמ טפור ןע'גרעבנעדלָאג

 . . ..טיוט ןיוש זיא רע

 .ןע'גרעבנעדלָאג טימ ןהעזענ ךיוא ךיז טָאה יקסווָאקטַאיווק

 טָאה טױט ן'רַאפ .ןעגנַאהעגפױא ןעמ טָאה ןיילַא ןיקסווָאקטַאיװק

 ןע'גרעבנעדלָאג לָאז ןעמ זַא ,יירפ רעד ףיוא ןעבעגרעביא ןעטעבעג רע

 זיא גרעבנעדלָאג .רעטעררַאפ ןעניליוזייב ןייס ראפ ןעטלַאה טינ

 -ניירא טושּפ םהיא ןעבָאה ןערָאדנַאשז יד ןוא לַאמרָאנ טינ ןעוועג

 ,ןָאטעגּפָא טָאה רע סָאװ ,ןהעזרעד טָאה רע ןעוו .קַאז ןיא טרַאנעג

 .רעמַאק-עמרוט ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב עקַאט רע ןזיא

 רָאנ .ןערָאװעג ןעננַאהעגפיוא ךיוא רעכיז טלָאװ שטיוװעלעדנוז

 ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער יד יוװ םעדכָאנ זַא ,טריסַאּפ דָארג טָאה סע

 ינעטַא ייוצ טכַאמעג 1880 רַאורבעפ ןיא ןוא 1879 רעבמעווָאנ ןיא

 ךיא לָאמ ןעטשרע םעד) ןעטייוצ םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא ןעטַאט

 םעד ןוא עװקסָאמ ןעבעל גוצ ס'רסיק םעד ןערָאװעג ןעסירענפיוא

 עילימַאפ רעד טימ רַאצ רעד ואוו ,ץַאלַאּפ-רעטניױװ רעד לָאמ ןעטייווצ

 טמיטשאב רעטייוצ רעד רעדנאסקעלַא טָאה ,(ןענופעג ךיז ןעבָאה

 .רָאטַאטקיד סלַא וָאקילעמ-סיראל ףַארג רעטסינימ "ןעלַארעביל , םעד

 רעד ןעמוקעגרַאפ זיא סע ןעװ ,ןַאד ןעלַאפעגסיױוא דָארג ןזיא סָאד

 .ןערענָאיצולַאװער ערעדנַא 18 ןוא ןע'שטיוװעלעדנוז רעביא טּפשמ

 טבַאמ ןיא טירטניירא ןייז ןערעייפ טלָאװעג טינ טָאה ןוָאקילעמ-סיראפ

 יד ןופ ייוצ רָאנ רעבירעד ןעמ טָאה .,ןעננוטכירניה-ןעסַאמ ךרוד

 טּפשמ'רַאפ -- ןע'וָאקַאינסערּפ ןוא ן'יקסווָאקטַאיװק --- עטגָאלקעגנָא

 ןיא טגילייטאב ךיז טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ןעטשרע םעד) טיוט םוצ

 ךס ַא ןעמוקעגמוא ןענייז סע ואוז ,ץַאלַאּפרעטנױװ םעד ןעסיירפיוא

 טסערַא םייב טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ןעטייוצ םעד ןוא ןעטַאדלָאס

 טָאה רעכלעוו ,רעבָא ןע'שטיוועלעדנוז .,(ןַאמייצילַאּפ ַא טע'נרה'רעד

 טליײטרוארַאּפ ןעמ טָאה ,דרָאמ ןייק ןיא טנילייטאב טינ ךיז ךילנעזרעּפ

 / .ענרָאטַאק רעכילגנעלסנעבעל וצ

 -ָארטעּפ ןיא רהֶאי ַא ןעסעזענּפָא טּפשמ ן'בָאנ זיא רע יוװ םעדכָאנ

 םהיא ןעמ טָאה ,סינשזרָאטַאק סלַא ןיוש גננוטסעפ רעקסווָאלװַאּפ
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 סע ואוו ,טרַאק ?עזניא-בלַאה ןעשיריביס ןעטייוו ן'פיוא טקישענקעװַא

 .סעמרוט ענשזרָאטַאק עטסכילקערש יד ןופ ענייא ןענופעג ךיז טָאה

0 

 ןיחַא טקישרַאֿפ ךיוא ןע'שטייד ןעמ טָאה םורא רהָאי ריפ ןיא
 ןעפָארטעג ַארַאק ןייק גידנעמוקנָא טָאה שטייד ןעוו .עגרָאטַאק ףיוא
 קרַאטש ױזַא .טנעקרעד םיוק םהיא רע טָאה ,ןע'שטיוועלעדנוז טרָאד
 ייז סָאװ ,טייצ רהֶאי סקעז יד רַאֿפ טרעדנעעג שטיוועלעדנוז ךיז טָאה

 .ןעדנואוושרַאפ ןיא םינּפ ןייז ןופ ברַאֿפ יד .ןהעזעג טינ ךיז ןעבָאה
 ןעװעג טינ ןיוש ןיא סע .טרהעצעגסיוא ןוא סַאלב ןעוועג זיא רע
 טּפיוהרעביא ןוא ןעגנוגעוואב ענייז ןיא טייקנידעבעל עגידרעהירפ יד
 -רעניא , .טעמוא ןעפיט ַא טקירדעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא יד ןיא
 -עלעדנוז רענילָאמא רעבלעז רעד ןעוועג רעבָא סָאד ןיא גיטסיינ ,ךיל
 סָאװ ,שטיוועלעדנוז רעטוג-ןעטלעז רעד -- ,שטייד טביירש -- ,שטיוו
 רָאנ טָאה רע סָאװ טימ ןעפלעה וצ םענייא ןעדעי טיירג ןעוועג זיא
 עמרוט רעצנַאג רעד ןופ גנילביל רעד ןעוװעג ןיא רע .טנעקעג
 עשיטילַאּפ ןופ דיישרעטנוא ןהֶא ןעטנַאטסערַא עשיטילַאּפ עלַא ןוא
 .טקעּפסער ןעטסערג ן'טימ ןעגיוצאב םהיא וצ ךיז ןעבָאה ןעגנוניימ
 ןוא טנעכערעג קרַאטש גנוניימ ןייז טימ ךיז ןעבָאה םירבח עלַא
 ןעלהעורע ןעצימיא ןעפרַאד טנעלפ ןעמ ןעװ לָאמ ןדעי
 טנעלפ  ָאװטסלַאשטַאנ רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןערהיפ וצ
 בילוצ  רעבָא .םעד רַאפ ןעלהעוהע ןע'שטיוועלעדנוז ןעמ
 מא גידנעטש ךיז .שטיוװעלעדנוז טגעלפ טייקנעדיישַאב ןייז
 לָאמ ןייק ךיז רע טגעלפ רעבָא רַאפרעד .דובכ םעד ןופ ןעגָאז
 .ןעוועג גיטיונ ןזיא סָאװ ,טייברַא עטסרעווש יד ןָאט וצ ןעגָאזּפָא טינ
 .טפאהנעסיוועג ןוא ךילדנירג ,שיטַאמעטסיס ןָאטעג סעלַא טָאה רע
 -נייא ןַא ,רענטרענ ַא ,רעכַאמ-ףייז ַא ,רעכוק רעטונ ַא ןעוועג זיא רע
 טינ לָאמנייק םהיא ןופ טָאה רענייק ןוא ,רעטייו ױזַא ןוא רעדניב
 ךיז טָאה רע .לַאזקיש ןייז ףיוא ןעגַאלקאב ךיז לָאז רע זַא טרעהעג
 טימ טרָאװ טכעלש ןייק טימ ןעפרָאװעגרעביא טינ ךיוא לָאמנייק
 ,"ןעטנַאטסערַא יד ןופ םענייס

 ןעגָאלקאב ןעביֹוהנָא ןענעלפ ןעטנַאטסערַא יד ןוֿפ עכנאמ ןעוו
 ןעצנאג רעייז ןעפרַאד ייז סָאװ ,לַאזקיש ןערעטיב רעייז ףיוא ךיז
 -עלעדנוז טנעלפ ,עמרוט רעכילסערש רעד ןיא ןערעטסניּפּפָא ןעבעל
 ךָאד טָאה סע ,טינ טגָאלק ,ךאלרעדניק, :ןעגָאז ךילנהעוועג שטיוו
 ."הילת יד יו רעסעב ץלא ךָאד זיא סע .רעגרע ךָאנ ןייז טנעקעג

 טינ .טאהעג ארומ טינ טיוט ן'רַאפ טָאה ךילנעזרעּפ רע
 ףָארטש-טױט  :םירבח יד רַאפ ןעריפָאזָאליפ רע טנעלפ לָאמ ןייא
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 רעהירפ ?דיישרעטנוא רעד ןיא סָאװ .ךילקערש יױזַא טינרָאג ןיא
 | ."ןעברַאטש שנעמ א ךָאד זומ רעטעּפש רעדָא

 -נוז ךיז טָאה -- ,שטייד טלהעצרעד -- ,עגרָאטַאק ףיוא ךיוא

 רעבָא טָאה רע .טַארקַאמעדילַאיצַָאס א ראפ ןעטלאהעג שטיוועלעד

 ןוא סקרַאמ ?רַאק ןופ ערהעל עשיטסילאירעטַאמ יד טנעקרענַא טינ

 רעד טימ ןעװעג ןענַאטשרַאפניא זילב זיא רע .סלעגנע ךירדירפ
 -נָא סָאװ ,ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס עשטייד יד ןופ קיטקאט רעכילדירפ
 -וקעג טינ ךָאנ רהיא רַאפ זיא ,ט'הנעט'ענ רע טָאה ,דנאלסור טגנַאלַאב

 .ןערעוו טדנעוװועגנָא ןענעק ָאד לָאז קיטקַאט עגיזָאד יד זַא ,טייצ יד ןעמ

 טייהיירפ עשיטילָאּפ ןערעו טפמעקענסיוא רעהירפ זומ דנַאלסור ןיא

 טיול ,ןעמ טָאה דנַאלסור רַאפ טייהיירפ עשיטילָאּפ ןעפמעקסיוא ןוא
 גנונעװאב-ןעסַאמ ןייק ןיא .,רָארעט ךרוד רָאנ טנעקענ ,גנוניימ ןייז

 טנעלפ רע .טביױלגעג טינ רע טָאה רעטייברַא ןוא םירעיוּפ ןופ

 -עלעדנוז .םירבח ערעדנַא יד טימ םעד ןעגעוו ןעריטַאבעד גידנעטש

 -עג םעד טנַאזעגסיורא ןע'נייטשנרעב דרַאודע רַאפ ךָאנ טָאה שטיוו

 ןעגנונפָאה ענייז עֶלַא ןענעל ףרַאד סאלק-רעטייברַא רעד זַא ,קנַאד

 .ןעמרָאפער ענידנעטש ףיוא רָאנ ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס ַא ףיוא טינ
 -רָאפער ערעפערג סָאװ ןוא רהעמ סָאװ ןעסיירוצסיורא ןעכוז ףרַאד רע

 סָאד ןוא ,ןעננוריגער עשיטסילַאטיּפַאק עדנעריטסיזקע יד ןופ ןעמ

 סעיצַאזינַאנרָא עכילדירפ ןוא עכילצעזענ ךרוד רָאנ ןעכייררע ןעמ ןעק

 .ןעסַאמ עדנעטייברַא יד ןופ

 ןעמוקעגרָאפ ענַאל סע'שטיוועלעדנוז ןיא ןיא 1890 רהָאי ןיא
 לַאּפמ ערעדנַא ףלעװצ טימ ןעמַאוצ .ןעטכעלש םוצ גנורעדנע ןַא

 רעױטַאקַא רעד ןיא טקישרַאפ םהיא ןעמ טָאה ןעטנַאטסערַא עשיט

 רעד ןיא יו רעגרע ךס ַא ןעוועג ןענייז ןעגנוננידאב יד ואוו ,עמרוט

 ןייא ןיא טצעזענניירא םהיא ןעמ טָאה יױטַאקַא ןיא .עמרוט רערַאק

 -נַא ןוא םינלזג ,רעביור טימ ,רעכערברַאפ עלענימירק טימ רעמַאק

 טינ ףערטאב םוש ןייק טָאה ןעבעל ס'נעשנעמ ַא ןעמעוו ייב ,ערעד
 -טנהַאנ ערעייז ןעדרַאמרע ךַאז רעטסנעלק רעד רַאפ ןענעק עכלעוו ןוא

 ןעטנַאטסערַא עשיטילָאּפ יד ךָאנ ןעמ טָאה םעד ץֹוחַא .ןעשנעמ עטס

 ןעדעי טנעלפ ָאװטסלַאשטַאנ יד .טלעדנַאהַאב בָארג לעיצּפס טרָאד
 ננערטש ןעלָאז ייז זַא ,ןערעדָאפ ייז ןופ טנעלפ ןוא ?ןעצוד, םענייא

 יד עכלעו רעטנוא ,ןעלנער יד ןוא ןילפיצסיד יד ןענלָאפסיוא
 םוצ ,יױזַא .ןעפרָאװרעטנוא ןעוועג ןענייז ןעטנַאטסערַא עלענימירק

 ןעלעטשפיוא ךיז ןעזומ טנַאטסערַא רעשיטילָאּפ רעדעי טנעלפ ,ליּפשייב

 טנעלפ רעמַאק ןיא ןעו ,ןעטנַאטסערַא עלענימירק יד טימ ןעמַאזוצ
 טנעלפ ,ןָאט טינ סָאד רע טנעלפ רעמָאט .רעטמַאאב ַא ןעמוקניירא

 "ומש ןערעטסניפ ַא ןיא ,רעצרַאק ןיא ןערַאּפשראפ ךיילג םהיא ןעמ

 ןעסע ֹוצ ןעבעג םהיא טנעלפ ןעמ ןוא ןזיימ טימ לופ ?רעמעק ןעניצ



 בוש .ד | : | | 190

 -רעביא ןעמ טָאה עמרוט רעױטַאקַא ןיא  ,רעסַאו טימס טיורב  זיולב

 ןיא זייּפש יד .ןעטנַאטסערַא יד ןעסע ןעבענעג טכעלש רהעז טּפיױה

 .רהיא ןופ ןעלקע טושּפ טנעלפ סע זא ,אזא ןעוועג

 ,טלהעצרעד רעטעּפש שטיוועלעדנוז טָאה ,"תורצ גינעוו טינ,

 -רעביא ,ןעטנַאטסערַא עלענימירק יד ןופ ןהעטשסיוא רימ ןענעלפ ,

 -סערַא ןעשיטילַאּפ ַא ןופ ןעכערברַאפ א ראפ ןעו ןַאד ךָאנ טּפיוה

 יד .עמרוט עצנאג יד ןעפָארטשאב ָאװטסלַאשטַאנ יד טנעלפ טנַאט

 -םיורא ןעטסיופ יד טימ ןַאד ךיז ןענעלפ ןעטנַאטסערַא עלענימירק
 -עלדיז ןוא ןעיירשעג טימ עשיטילָאּפ עלעפייה רעזנוא ףיוא ןעפראוו
 /ףייא בילוצ ,טייז רהיא סָאװ עכלעזַא ןוא עכלעזַא רהיא , : ןעייר

 ןעציירפיוא טגעלפ אפוג ָאװטסלַאשטַאנ יד ."ןעדייל סָאד רימ ןעפרַאד

 ךיז ןיימענלַא ןיא טגעלפ יז .,ןעטנַאטסערַא עלענימירק יד זנוא ןענעג

 -ימירק ןוא עשיטילָאּפ יד ןעשיווצ ןעבעל זייב ַא ןעכַאמוצנָא ןערַאטס
 קילג םוצ .ןעבעל סָאד זנוא ןערעטיברַאֿפ ןצ רהעמ סָאװ םוא עלעגנ

 .ןעבעגנייא ךיז לָאמ עלַא טינ רהיא רענעלּפ עניזָאד יד רעבָא ןענעלפ

 -ענ רעכערברַאפ עלענימירק יד רַאגָאז ךיז ןעבָאה טייצ רעד טימ

 -יצאב עניטייזנעגעג יד ןוא טקעּפסער טימ זנוא וצ ןעהיצאב ןעמונ

 ןעזעל ןענרעל ייז ןענעלפ ריס .רעסעב ליפ ןערָאװעג ןענייז ןעננוה

 ןָאט וצ זנוא ןופ ערעכַאוװש יד ןעפלעה ןעגעלפ ייז ןוא ןעביירש ןוא

 .טייברַא ענשזרָאטַאק יד

 .רעבליז יד ןיא ןערהיפ גָאט ןעדעי זנוא ןעמ טנעלפ ױטאקַא ןיא,

 טייברַא יד .רעבליז ןעבָארנ ,עמרוט ןופ טסרָאיװ ייווצ ַא ייב ,ןעבורג

 לייו ,טייברא יד טַאהעג ביל ךיא בָאה ךָאד .ערעווש ַא ןעוועג זיא

 געלפ ךיא .עמרוט ןיא ןעציז יו רעמענעננַא ךס ַא ןעוועג ןיא סָאד

 טימ לופ (דָאר ןייא ףיוא עלעגעוו ַאזַא) עקשטַאט ַא ןעּפעלש ןעפראד
 ןופ עקערטש ַא ףיוא ,ןעבָארנסיױא ןענעלפ ערעדנַא סָאוװ ,דרע-רעבליז

 ,סייוש טימ ןעסינּפָא ייברעד ךיז געלפ ךיא ,רעטפַאלק גיצכאזניצכעז

 ןעקעמש ןייּפש עקסטנַאטסערַא יד םעדכַאנ רימ טנעלפ רַאפרעד רעבָא
 ."סטבער םעּפע יו

 טכארבראפ םורא ןוא םורא עגרָאטַאק ףיוא טָאה שטיוועלעדנוז

 -טעּפ ןיא ןעסעזענ ןזיא רע ןעוו טייצ יד נידנענעכערניירא) רהָאי ףלע
 םהיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .(טּפשמ ן'כָאנ ננוטסעפ רעקסווָאלװַאּפָאר
 -עג ךיז טָאה עכלעוו ,"ַאדנַאמָאק ַאיַאנלָאװ, רעד ןיא טרהיפעגרעבירַא
 רעדיוו ךיז רע טָאה טרָאד .עמרוט רערַאק רעד ןעבעל ַארַאק ייב ןענופ

 .רהָאי עכילטע ךָאנ םהיא טימ טכארברַאפ ןוא ן'שטייד טימ ןעפָארטעג

 -עלעדנוז טָאה עמרוט רעױטַאקַא ןיא קעװַא זיא רע רעדייא ךָאנ
 רע .,רָארעט ןענעװ טקנוּפדנַאטש ןייז טרעדנעעג דנעטיידאב שטיוו

 עשיסור עטשרע יד ןופ קרעו יד טימ .ךיז טנעקאב ןַאד ןיוש טָאה

 -לַאהַאב ךרוד גיסעמלענער ךיז ןענעלפ עכלעוו ,ןעטַארקַָאמעדלַאיצַאס
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 טינ רהעמ ןיוש ןַאד טָאה רע .עמרוט ןיא ןעמוקאב ןענעוו ענעט

 זיא 1890 ןיא טשרע .םזיסקרַאמ םוצ שיטירק ױזַא .ךיז ןעגיוצאב

 עגרָאטַאק ןופ ןימרעט סע'שטיוועלעדנוז רַאצ ןופ טסעפינַאמ ַא ךרוד

 טָאה רהַאי ןעבלעז ןיא ןוא ,רהָאי גיצנַאװצ זיב ןערָאװעג טצריקרַאפ

 ךיױא .אטישט טָאטש רעד ןיא ךיז ןעצעזַאב וצ טביולרע םהיא ןעמ

 ךילכעזטּפיוה טגיטפעשַאכ ,רעהירפ יו ,ךיז רע טָאה ַאטישט ןיא

 ַא ןוא ןהַאבנעזייא ן'פיוא רע טָאה טיײברַאעג .טײברַא רעשיזיפ טימ

 ַא ןיא רעטיײברַא יד טימ ןעמַאװצ טבעלעג רע טָאה טייצ עסיוועג

 ןעלעטשוצוצ ַאטישט ןיִא ןעגנודעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .קַארַאב

 טלעדנַאהעגנייא רע טָאה קעווצ םעד רַאפ ןוא לַאזקָאװ ן'פיוא רעסַאװ

 זיב טײברַאעג םרָאד רע טָאה ױזַא .סָאפ ַא ןוא ןענָאװ ןוא דרעפ ַא

 ירַאֿפ טָאה רע סָאװ ,רהָאי 26 ךָאנ .1908 רהֶאי ןופ עיצולָאװער רעד

 עיצולָאװער רעד ךָאנ רע טָאה ,ריביס ןיא ןוא סעמרוט יד ןיא טכארב

 -ָארייא ןיא םייהַא ךיז ןערהעקוצמוא טייקכילגעמ ַא ןעמוקאב ךילדנע

 רע טָאה 1909 רהָאי ןופ אפוג עיצולָאװער יד .,דנַאלסור ןעשיאעּפ

 -רעטעּפ ןייק ןעמוקעגנָא רע ןיא 1006 ןיא ריביס ןיא טכַאמעגברוד

 ןוא רהֶאי ַא יװ רענינעװ טרָאד ןעבילברַאפ רעבָא זיא רע .גרוב

 ןיוש רע ןיא טרָאד .ןָאדנַאל ןייק ןערהָאפעגקעװַא ןעכיג ןיא זיא

 ,גירנעטש ףיוא ןעבילברַאפ

4 

 ןע'שטיוועלעדנוז טימ ךיז ךיא בָאה 1907 רֶהָאי ןופ טסברעה ןיא/

 -סקלָאפ רעשיטסילַאיצַאס רענָאדנָאל רעד ןיא עיצקעל ַא ףיוא טנאקאב

 -רַאפ בָאה ךיא סָאװ ןעטַאנָאמ עכילטע יד ןופ ףױלרַאפ ןיא .זיוה
 ןיא ןעפערט טּפָא רהעז םהיא טימ ךיז ךיא .געלפ ,ןָאדנָאל ןיא טכארב

 טעדנירנעג ןיא רעכלעוו ,"בולק-ןעטסינומָאק, םענעפורעג ױזַא םעד
 םהיא טימ לָאמ עליפ בָאה ךיא ןוא ,ן'סקרַאמ ?רַאק ןופ ךָאנ ןערָאװעג

 טכוזַאב ךיוא ךיא בָאה לָאמנייא . ,םינינע-סגנוגעווַאב ןענעוו טסעומשעג

 ןיא לערעמיצ םעניילק ַא ןופ ןענאטשאב ןזיא עכלעוו ,ךיטרַאוװק ןייז

 -עג ךיז טָאה לערעמיצ ןיא .ןירעדנעלגנע רעטלַא ןַא ןופ זיוה רעד

 ןילַא טנעלפ רע .לעשיט רעניילק ַא ןוא ?וטש ַא ,טעב ַא ןענופ
 טרהיפעג טָאה רע .םילכאמ ערעדנַא ךיוא רָאנ ,ייט רָאנ טינ ןעכָאק

 ַא ןיא ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .ןעבעל ןעכַאפנייא ןַא רהעז

 רהָאּפנעמַאזֹוצ רענָאדנַאל ןעטמהיראב םעד ךָאנ ,םורא ןעטַאנָאמ רָאּפ
 ןא ,טסואוועג בָאה ךיא .עיטארקַאמעד-לאיצַאפ רעדנעלפור רעד ןופ

 ןעגנוציז עטסרהעמ יד טסַאנ סלַא טניואווענייב טָאה שטיוועלעדנוז
 יד ןעגעו טגערפעגרעדנַאנַאפ םהיא בָאה ךיא ןוא רהָאפנעמַאזוצ ןופ

 -לַאהעג ךיז טָאה רע שטָאכ .רהָאפנעמַאזוצ ןופ ןעטייהלעצנייא עלַא
 וצ רימ טהימאב ךיז רעבָא רע טָאה ,טַארקָאמעדילַאיצַאס ַא רַאפ ןעט
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 ןעטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשיסור יד ןופ קיטקַאט יד ןַא ,ןענייצרעביא
 / ףױא רָאנ ,ןע'נינעל רָאנ טינ טריקיטירק טָאה רע .עשלַאפ ַא ןיא
 .ן'דָארלעסקַא ןוא ן'װָאנַאכעלּפ ,סעקיוועשנעמ יד ןופ רערהיפ יד

 ןענעייל לָאמַא טגעלפ רע .שיריא טנעקעג טָאה שטיוועלעדנוז

 עשיטסילַאיצַאס עשידיא ןעכוזאב טּפָא טנעלפ ןוא גנוטייצ עשידיא ַא
 .טרָאװ ןייק ןעמענ טינ לָאמנייקס רעבָא טנעלפ רע .ןעגנולמַאזרַאפ

 ,ןעקנעד וצ ןעלאפעננייא טינ ראג םענייק טלָאװ ,םהיא ףיוא גידנעקוק

 ,רעקנעד רעלענינירַא ןַא ןיא שנעמ רעליטש רענעדיישאב רעד טָא זַא
 ךיוא רָאנ גנונעװאב יד רָאנ טינ ךילדנירג טהעטשרַאפ רעכלעוו
 לעסיב סָאד ןופ ןָאדנַאל ןיא גנַאפנָא ןופ רע טָאה טבעלעג .,ןעשנעמ

 ,ריביס ןיא טייברַא רערעווש ןייז ןופ טרָאּפשעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טלעג

 עלעטש 86 םעפע טאהעג רע טָאה ,טרעהעג בָאה ךיא יװ ,רעטעּפש

 .ןָאדנָאל ןיא עיצאזינַאגרַא רעסיוועג א ןיא

 -אב רערענָאיצולַאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןזיא שטיוועלעדנוז

 וצ םענייא רַאפ ןעוו ,קירוצ רהֶאְי גיצכעז ןוא עכילטע טימ גנוגעוו

 ףיוא ךיז ןענענעזענּפָא רָאנ טינ טניימעג טָאה טסילַאיצַאס ַא ןייז
 ן'טימ טפָא רהעז רָאנ ,טניירפ ענייז טימ ןוא החּפשמ ןייז טימ גיבייא
 ןעמוקעגמוא ןענייז םירבח סע'שטיוועלעדנוז ןופ רעטרעדנוה .ןעבעל
 ןיא םעטָא ןעטצעל רעייז טכיוהעגסיוא ןעבָאה רעדָא טָאפַאשע ן'פיוא

 -עלעדנוז .,ריביס ןיא ןוא עגרָאטַאק ףיוא ,ןעטַאמעזַאק ערעטסניפ יד

 ןיא ןוא עגרָאטאק ףיוא רהֶאי 26 טכַאמשעגּפָא טָאה ןיילַא שטיוו

 -ָאיצולַאװער עֶלַא ייב טגילייהרַאפ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .ריביס
 ,סעדנעגעל עליפ ןעדָאװעג ןעפַאשעג ןענייז ןעמָאנ ןייז םורא ,ןערענ
 טָאה סָאװ ,שנעמ רענעדיישאב א רהעז ןעוועג רוטַאנ ןֹופ זיא רע םגה
 טָאה סָאװ ןוא טייקכילטנעפע רעד ןיא טּפוטשעג טינ לָאמניײק ךיז

 ,ךיז ןופ ןעדער וצ טָאהעג ביל טינ

 ןוא ענרָאטַאק ףיוא ןענַאטשעגסױא ןיא רע סָאװ ןעדייל עלַא יד
 טיוט ן'זיב ןיא רע .ןעכָארבוצ טינ טסייג ןייז ןעבָאה ריביס ןיא
 -אעדיא רענעטלעז ַא ,טסילַאיצַאס ַא ןוא רענָאיצולָאװער ַא ןעבילברַאפ
 -נוא עלַא רַאפ עיטַאּפמיס טימ ןעגָאלשעג טָאה ץרַאה סעמעוו ,טסיל
 ןייק ןעוװעג טינ ןיא שטיוועלעדנוז .עטפַאלקשרַאפ ןוא עטקירדרעט
 .שוח ןעשיטילָאּפ ןעפרַאש ַא טנַאמרַאפ רעבָא טָאה רע .רעקיטערָאעט
 טניירפ טימ ןעכערּפשענ ןיא רע טָאה קירוצ רהָאי גיצפופ טימ ךָאנ
 טינ ןעק םזילַאיצַאס רעד זַא ,ן'חנעט ןייא ןיא ןעטלַאהעג םירבח ןֹוא
 ,בַאלק ןייא טימ דנַאטשפיוא ןעטנעפַאװַאב א ךרוד ןערעוו טרהיפעגנייא
 עלַאיצַאס א זַא ,ן'הנעט גידנעטש רע טנעלפ ןָאדנַאל ןיא רעטעּפש
 -יוועשנעמ עשיסור יד יו ןליפַא רעדָא ןינעל יו ןיז ם'ניא עיצולָאװער

 רעד ראפ קילגמוא רעטסערג רעד ןעוועג טלָאװ ,טגידערּפעג ןעבָאה םעק
 -נייא טינ ןעװעג רע ןיא (190/ רהָאי ןיא) טלָאמעד ןיוש .טלעוו
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 -ָאס רעשיסור רעד ןופ קיטקַאט רעשיטסיװעשלַאב רעד טימ גימיטש

 ןעטסילַאיצָאס עשיסור יד זַא טביולנעג טָאה רע .עיטארקָאמעד-לַאיצ

 וצ ןעלַארעביל עשיסור יד טימ טנַאה ןיא טנאה ןעטיײברַא ןעפראד

 רַאפ רָאנ ןעפמעק ןוא םייהיירפ עשיטילָאּפ ?כ םדוק ךיז ןענָאלשרעד

 ןהֶא ןערעװו םרהיפעגכרוד ןענעק עכלעוו ,ןעמרָאפער עלַאיצַאס ענױזַא

 .ןערעוו טריניאור ייברעד לָאז דנַאל סָאד זַא ,םעד
 ןעװעג רע זיא 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ףיוא קילב ןייז ןיא

 ןיא ךיז טָאה ווָאנַאכעלּפ ,טגָאזעג רעניטכיר ,ן'ווָאנַאכעלּפ וצ טנעהָאנ

 ךָאנ טָאה שטיוועלעדנוז םירָאװ ,םהיא וצ טרעטנהענרעד 1917 רהָאי

 יד ןופ עליפ טגנַאזענסױרא עיצולָאװעד רעד רַאפ רהָאי ןהעצ טימ

 ,טנידערּפעג 1917 ןיא טָאה ווָאנַאכעלּפ עכלעוו ,ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא

 שטיוועלעדנוז טָאה טסילַאיצַאס ןוא רענַאיצולָאװער רע'תמא רעדעי יו
 רעגינעו טינ רוטַאטקיד ןוא רָארעט ןעשיטסיוװעשלַאב םעד טסַאהעג

 ,יינאריט טרָאס רעדעי ןופ רעננעג רערעטיב א .םזירַאצ םעד יוװ
 ,סָאד ןייז ?חומ טנעקעג טינ לעיצעּפס סעקיוװעשלָאב יד ךָאנ רע טָאה

 ,טייהיירפ ןופ ןעלַאעדיא עגילייה יד טעדנעשעג ױזַא ןעבָאה ייז סָאװ
 -ָאיצולָאװער תורוד עצנאג עכלעוו רַאפ ,טייקכילרעדירב ןוא טייהכיילג

 .סנעבעל ערעייז ןעוועג בירקמ ןעבָאה ןערענ

 ַא ןיא רע טָאה טיוט ןייז רַאפ ןעטַאנָאמ ענינייא טימ טשרע
 -קַאדער ןַאד טָאה רעכלעוו ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד וצ ףירב
 -ַּפִא טָאה "רעקעוו, רעד םורַאו טריטסעטָארּפ ,"רעקעוו , םעד טריט

 גנַאזעג בל ַא טימ ,סבעד .וװ ןישזדוי ןופ לעקיטרַא ןַא טקורדעג

 ַא זַא ,ןעטלַאהעג טָאה שטיוועלעדנוז .גנורינעד-טעווָאס רעד וצ
 ײנַאריט עשיטסינומָאק יד טביול סָאװ ,טפירש-טייצ עשיטסילַאיצַאס
 -ַאיצַאס ןופ ןעלַאעדיא ענילייה יד טימרעד טָאררַאפ ,דנַאלסור ןיא

 .טייקכילשנעמ ןוא םזיל

8 

 .ןהעצפופ עטצעל יד טבעלעג טָאה רע יװ ןעדיישאב ןוא ?יטש

 ןעגנוטייצ יד .ןעברָאטשעג ךיוא רע זיא ױזַא ,ןָאדנָאל ןיא רהָאי

 ךיז ןעמ טָאה עקירעמא ןיא .ןעבירשעג טינ טיוט ןייז ןעגעוו ןעבָאה

 םורַא ןעכָאװ רֶאּפ א ןיא טשרע טיוט סע'שטיוועלעדנוז ןופ טסואוורעד

 ןעטלַאהרע ןעבָאה ענייז טניירפ עשיטילָאּפ עגינייא סָאװ ,ףירב ַא ןופ

 שטיוועלעדנוז ןעמעוו ייב ,ןעטסילַאיצַאס עשיסור רענָאדנַאל יד ןופ
 ןעטונימ עטצעל יד ןענעו .,טעטכַאעג ןוא טבילאב רהעז ןעוועג זיא

 וצ ףירב ַא ןיא ןעבירשעג ַאיליא רעדורב ןייז טָאה ןעבעל ןייז ןופ
 : ן'שטייד וועל

 ןעט50 םעד גאטשרענָאד ,גנולצולּפ רעדורב רעד זיא ןעברָאטשעג ,
 ןיא רימ ייב ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ ןעטונימ עכילטע ,(1994) טסוגיוא
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 םענעי .ןייֵלַא רענייא ןיוה ןיא ןעוועג דָארג ךיא ןיִב געט ענעי .זיוה

 ןרהא זיא טנעװוַא ןיא ןיינ ךָאנ בלַאה םורא גאטשרענָאד ןעכילקילגמוא

 .טסעומשעג ןעבָאה רימ ןוא טצעזעג ךיז טָאה רע .רימ וצ ןעמוקעג

 עטצעל יד .ךאלטערַאגיס עטכַאמענ ענעגייא ענייז טרעכיורעג טָאה רע

 טָאה ,רהָאי ייװצ-ןעבלאהרעדנַא עטצעל יד רַאפ ןעגָאז ןעק ןעמ ,טייצ

 ןופ ןעטסוהרַאפ ךיז רע טגעלפ טּפיוהרעביא .טסוהעג ?רַאטש רע

 ןוא ריּפַאּפ לעקיטש א ןופ ןענאטשאב ןיא רעכלעוו ,לעסָאריּפַאּפ ןייז

 ןעגערפיוא ױזַא טנעלפ ןערעכיור רעד טָא .קַאבַאט ןעגיליב לעסיב ַא

 גידנעליוו טינ זַא ,טסוה אזַא ןעפורסיורא טגעלפ ןוא םעטסיפ-םעטָא ןייז

 .טרעכיור רע םורָאוו ,ףרואוורָאפ ַא ןעכַאמס ןעזומ םהיא ןעמ טגעלפ

 רע טָאה טנעװֶא םענעי ,ןענערפיוא רָאנ םהיא טנעלפ סָאד רעבָא

 םהיא ךיא בָאה -- ? ױזַא וטסוה סָאװ, .טסוהעג קרַאטש סרעדנוזאב

 .טרעפטנעעג רע טָאה ,"איי ?? טלהיקרַאֿפ ךיז טסָאה -- ,טגערפעג
 ."טסריועג טכעלש רהעז ריס ףיוא טָאה טנעװַא רעניטכענ רעד

 גָאט ןעצנַאג ַא ,רעטעוו רעכילקערש ַא ןעוועג זיא רעהירפ גָאט ַא טימ

 ןעגנַאגעגמורא ןיא רע ןוא טלעק ַא ןוא טניווװ ַא ,ןעגער א ןעוועג זיא

 | | .טדָאטש ן'רעביא

 ן'פיוא ןעמאזוצ םהיא טימ ןעוועג רימ ןענייז רעהירפ גָאט א טימ

 -ומ לָאמ עֶלַא יו טקוקענסיוא רע טָאה גָאטייב גָאטסניד  ,לַאזסָאװ

 .ןהעזעג טינ םהיא ךיא בָאה ךָאװטימ .טסַאּפשעג טָאה ןוא רעט
 רע עכלעוו ,ןעננולהיקרַאפ ענייז וצ ןעוועג טניואוועג ןיוש ןיב ךיא

 -מאוקרעמפיוא ןייק ייז ןעקנעש טינ ןוא ןעגָארטרעבירַא טכייל טנעלפ

 .טסנרע זיא ךאז יד זַא ,טקנעדעג טינ ךיא בָאה טציא ךיוא  .טייק

 ךיז ךילנהעוועג יו ,טסעומשעג ןעבָאה ,ייט ןעקנורטעג ןעבָאה רימ

 ךיא בָאה רעניײזַא ףלע םורא .ענַארפ ַא סעּפע ןעגעװו טרעּפמַאעג

 בָאה ךיא .לָאמעלַא יו רערעװש סעּפע טמעטָא רע זַא ,טקרעמאב
 ַא ןעפור ןענעװטסעד ןופ ףרַאד ןעמ ןַא ,ןעדערנייא ןעמונעג םהיא
 רעבָא ,טסוה ןייז ןעלייהסיוא טינ עקאט טעוװ רָאטקָאד ַא .ךָאטקָאד
 .טסוה םעד ןערעטכיילרַאפ לָאז סָאװ סעּפע ןעבעג םהיא רע טעװ ךָאד

 עניימ וצ טייקמַאוקרעמפיוא ןייק ןעקנעש טינ לָאמנייק טנעלפ רע

 טינ רימ טציא ךיוא רע טָאה יױֹזַא ןוא ,םעד ןענעוו ןעגנוקרעמאב

 / בָאה ךיא .ןהעגקעװַא ןעבילקעג ןיוש ךיז טָאה רע .ןערעה טלָאװעג
 רע .רימ ייב ןעניטכענ ןעביילב לָאז רע זַא ,ןעדיירנייא ןעמונעג םהיא
 ךיז טלהיפ רע זַא טרעלקרע טָאה ןוא טגַאזטנע שירָאגעטַאק ךיז טָאה
 טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .טעב רענעגייא ןייז ןיא רעסעב
 ן'םיוא םהיא ןעצעזוצקעװַא סיורא ןיב ךיא .לעטנַאמ םעד ןָאטעגנָא

 -רעד .ןעטונימ רָאּפ ַא זןילב ןהעג טפרַאדעג ןעבָאה רימ .ייוומארט |

 ,טרעלקרע ךיא בָאה ,רענרע םהיא ייב טרעוו םעטָא רעד זַא ,גידנעהעז

 םהיא טימ ןהעג לע ןוא ןיילַא ןעזָאלּפָא טינ םהיא לעװ ךיא זַא
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 ךיא .ייוומארט ן'םיוא טראװעג ןוא ןענאטשענ ןענייז רימ .ןעמאזוצ

 -נייא טינ ןעק רע ןַא ןוא רעגרע ץלַא טרעוו םהיא זַא ,ןהעזרעד בָאה
 בָאה .לעצעלק ַא ףיוא טצעזענוצ ךיז טָאה רע .סיפ יד ףיוא ןהעטש

 סע ןזַא ,םהיא טימ ן'הנעט'ניירא רעדיו ןעגנַאפעגנָא טלָאמעד ךיא
 ןעביילב ןעק רע ןעוװו ,םייהַא ןערהָאפ וצ םהיא רַאפ ןיזמוא ןַא זיא
 ."קירוצ םוק, ,טנַאזעג רע טָאה ,"אלימ ,ונ .רימ ייב ןעניטכענ

 טּפעלשרעד םיוק ךיז טָאה רע .םייהַא רימ וצ קירוצ קעװַא ןענייז רימ

 .זיוה ןיא ןעװעג ןיוש רימ ןענייז טונימ ףניפ-ריפ ַא ןיא .זיוה םוצ
 םהיא לָאז ןעמ ,ןעטעבעג ןוא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה רָאדירָאק ןיא
 םעטִא רעד .טצעזענרעדינַא ךיז טָאה רע .?לוטש ַא ןענָארטסיױרא
 לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ענדוקסַאּפ ױזַא, .רעווש רחעז ןעוועג זיא
 בָאה ,ןעביוא קעװַא ןיב ךיא .טקרעמאב רע טָאה ,"טלהיפענ טינ
 -עגנָא טָאה רע .ןהענפיורא םהיא ןעפלָאהעג ןוא טעב יד טעבענסיוא
 ,טנַאזעג ןוא רעסַאװ טכארבענ םהיא בָאה ךיא .ךיז ןָאטסיױא ןעגנַאּפ
 ,רָאטקָאד ַא ןעפור ןהענ לע ךיא זַא

 וד יצ רעבָא ?עפייוצ ךיא, .טנָאזעג רע טָאה ,"ריבורּפ ,אלימ ,
 | ."רָאטקַאד א ןעניפענ טציא טסעוו

 םהיא ןופ בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו עטצעל יד ןעוועג ןענייז סָאד
 | ,טרעהעג

 טקנעדענ טינ בָאה ךיא םנה ןוא ןיילַא רענייא ןעוועג ןיב ךיא,

 ןעמ זַא ,ןעטלַאהעג ךָאד ךיא בָאה ,טנעהָאנ ױזַא ןיא ףוס רעד זַא

 ןילַא ןעזָאלרעביא טזומעג םהיא בָאה ךיא ,רָאטקָאד ַא ןעפור זומ

 -עלעט ןעגנַאפעננָא ךיא בָאה ?לעדייב-ןָאפעלעט רעטנעהָאנ רעד ןופ ןוא
 טכאנייב טייברַא ןָאפעלעט רעד .םיריוטקָאד עטנַאקַאב ןצ ןערינָאֿפ
 ןעטראוו גנַאל ןעמ ףרַאד םוטעמוא ןופ .טכעלש רהעז ןָאדנָאל ןיא
 -ניבייא ןַא ױו טקוקענסיוא רימ טָאה טונימ עדעי .רעפטנע ןַא ףיוא

 בָאה ךיא .זיוה ןיא ןעוועג טינ זיא םיריױטקָאד יד ןופ רענייק .טייק
 ןעװעג דנעזעװבא ךיא ןיב ןעצנאג ןיא .םייהַא קירוצ ןהעג טזומעג
 ךיא ןעוו ןוא ,גיצרעפ סנעטסכעה ,גיסיירד-ןוא-ףניפ ,גיסיירד טונימ ַא
 .טיוט ןיוש ןיא ןרהא זַא ןענופענ ךיא בָאה רעמיצ ןיא ןיירא ןיב

 -עגנעמאזוצ בלַאה א ןענעלעג זיא ?עטעב ןעבעל שיט ן'פיוא,
 ייב יו ,גיהור ףיט ןעוועג זיא טכיזעג ןייז .לעסָאריּפַאּפ רעטהערד
 בָאה ךיא .טּפַאלקעג טינ טָאה סלוּפ רעד .טפָאלש סָאװ םענייא
 רעבָא ,טנעה יד ,ץרַאה יד םהיא ןעבייר ,ןעפור ןעננַאפעגנָא םהיא
 ,ןעמוקעגנָא זיא רָאטקָאד רעד ןעוו ,רעטעּפש .זָאלצונ ןעוועג זיא ץלַא
 ,טיוט זיא רע זַא ,טריטַאטסנָאק רע טָאה

 םהיא ףיוא טקוקעג ןעבָאה ערעזנוא טניירפ ענינייא ןוא ךיא
 ן'םיוא ןעגעלעג זיא רע ןעוו תעל-תעמ ןעבלַאהרעדנָא ןֹופ ףיולרַאפ ןיא
 -ניהור ערָאלק ַאזַא :טביולנענ טינ ןעניוא ערעזנוא ןעבָאה ןוא טעכ
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 טינ יױזַא ןעבילבענ ןענייז ןעכירטש ענייז עלַא ,םינּפ ן'פיוא טייק
 זיא םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא רעגיהור רעכילנהעוועג רעד ,טרעדנערַאֿפ
 זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע זַא ױזַא ,ןעדנואוושרַאפ טינ רָאה א ףיוא
 ןהעטשפיוא ,ןעּפַאכפיױא ךיז טָא-טִא טעװ ןוא טפָאלש ,טמעטָא רע
 .טּפַאכעגפיױא טינ רעבָא ךיז טָאה רע .ןעדער ןעגנַאפנָא ןוא טעב ןופ
 ,םוירָאטַאמערס ןיא רעבמעטּפעס ןעטרעפ םעד ןעוועג זיא ענייז היול יד

 ןענייז סע ןוא םלוע רעגיטראנעדיישראפ ַא ןעוועג דנעזעוונָא זיא סע
 .סעדער עצרוק ןערָאװעג ןעטלַאהעג ךיוא

 טעדיישרעטנוא טינ ךַאז ןייק טימ ךיז ןעבָאה ענייז געט עטצעל יד
 טָאה גָאט ןעטצעל םעד .ָאד ןעבעל ןייז ןופ געט ערעדנַא עלַא ןופ
 םעד ןעקוקנָא ןערהָאפ טלָאװענ טָאה רע .טכעלש טלהיפעג ךיז רע
 רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןעגנודעג טָאה ןידניירפ א ערעזנוא סָאװ ,שזדעטאק
 ןערהָאפ וצ םוא ייוומארט םוצ ןעגנַאגענוצ ןיא רע .רעטסעווש רהיא
 גָאטהעװ ןעקרַאטש ַא לָאמא טימ טלהיפרעד טָאה רע רָאנ ,לאזקָאװ םוצ
 ַא .םייהַא קירוצ ןערעקמוא טזומעג ךיז טָאה רע ןוא ןעצרַאה ןיא
 ןיא גָאטהעװ רעד ןוא טעב ן'פיוא ןענעלעג רע ןיא ןעדנוטש רַאַּפ
 -ַאב ַא טָאה ,רענייזַא ףניפ םורַא ,גָאט ןעבלעז םעד .ןעדנואוושראפ
 ןיא םיִּפֶא ןַא ןיא ןהעזעג םהיא ,רעניצידעמ ַא ,טנעדוטס רעטנַאק
 ןעלטימ ןעגירק וצ ךיז ןייז לדתשמ ןעמוקעג זיא רע ואוו ,טדָאטש
 ןהעזסיוא ס'נרהא ןיא טנעדוטפ םעד .טנעדוטס םעד טָא רַאפ עקַאט
 טנייצ  :טגָאזעג םהיא טָאה רע ןוא ןעװעג ןעלעפעג טינ רהעז
 ןעלאפ ענױזַא ןיא טנעלפ רעכלעוו ,ןרהא ."סלוּפ רעייא טשרָאקא
 -עכער ן'פיוא ץעביק ַא טימ ןוא סַאּפש ַא טימ ןעמוקּפָא ךילנהעוועג
 םהיא דָארג לָאמ םעד טָאה ,טפאשנעסיוו רעשיניצידעמ רעד ןופ גנונ
 ןהעזרעד ךיילנ טָאה טנעדוטס רעד .סלוּפ םעד ןָאט ּפאט ַא ןעבעגעג
 יֹּמִא ןהעג טלָאװעג טינ רעבָא טָאה ןרהא .קנארק רהעז ןיא רע זַא
 וצ .ןָאט וצ טיײברַא ךס ַא טָאה רע זַא טרעלקרע טָאה רע .ןעהור
 ןרהא ?ייוו ,ךילגעמנוא ןעוועג זיא לַאפ םעד ןיא שרעדנַא סעּפע ןָאט
 טא ןוא ,תונשסע עקרַאטש א ןעגייצסיורא ןעלַאפ ענױזַא ןיא טגעלפ
 ."טנידנעעג ץלא סָאד ךיז טָאה טהעז רחיא יװ ױזַא

 עטריצילּפמָאק רהעז ַא ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא שטיוועלעדנוז
 עשיסור ענעטלָאשרַאפ יד .טייקכילנעזרעּפ עטבַאנַאב רהעז ַא ןוא
 ןעלקיווטנא וצ טייקכילגעמ יד ןעבעגענ טינ םהיא ןעבָאה ןעגנוגנידאב
 עטכישעג רעד ןיא .ןעטנַאלַאט עגיטרַאנעדיישראפ ןוא עסיורג ענייז
 ןופ ןעמָאנ רעד טעװ ףמַאק-סטייהיירפ ןעכילטלעולַא םעד ןופ רעבָא
 םעד ,רעריטרַאמ ןערענָאיצולַאװער ןעשידלעה םעד ,שטיוועלעדנוז ןרהא
 טסילאעדיא םענעטלעז םעד ןוא רעפמעק ןעשיטסילַאיצַאס ןעניטומ
 יד יירט ןעבילבענ ןעבעל ןעצנַאג ןייז זיא סָאװ ,דניירפ-ךעשנעמ ןוא
 ,ןעבעל גיבייא ,טייקכילרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייחיירפ ןופ ןעלַאעדיא
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 .עגליװ ןיא גנולמַאזרַאפ עמייהעג עטשרע יד

 .עמעֶאּפ ַא ןוא גנורעגירע ןַא

 איט. א

 ענליוו ןיא גנולמאזראפ עמייהעג עטשרע יד

 רשפא רעדָא ,רעבמעווָאנ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 -ַא ןופ קניידנָא םוצ ,1800 ,רעבמעצעד ןיא

 ןיא סָאװ ,ווָאלדרעװס ,רעצעזטפירש רעקסנימ

 .טכוודניווש ןופ ענליוו ןיא ןעברָאטשענ

 ץרוק טנַאקַאב םהיא טימ ךיז בָאה ךיא

 ןייז ייב טכַאנ א טכַאװעג ןוא טיוט ןייז ראפ

 ןייק ןוא גנוי רהעז ןעװעג ךָאנ ןיב ךיא .טעב

 .ןהעזעג טינ טלָאמעד זיב ססונ ןעזָאלוקרעבוט

 -- םירוסי ענייז קורדנייא ןעכילרעדיוש ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןעבָאה

 עכילטיור יד טימ ,סייווש ןעטלַאק א ןיא דנַאנַאכָאנ םהיא ןהעז וצ

 "רעד םהיא ןעגעװ טָאה ןעמ .ןערעטש ןעכיילב םוצ טּפעלקעגוצ רָאה

 טָאה סָאװ ,טייקכילנעזרעּפ ענהעש ַא רהעז ןעוועג זיא רע זַא ,טלהעצ

 ערעדנַא ךיוא טָאהעג ןוא ןעיירעקורד עמייהעג ןיא טײברַאעג גנַאל

 .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ ןעטסנידרַאפ

 ,לעזייה א ןיא ץענרע ,קָאשיּפינש ןיא ןעוועג זיא גנולמאזראפ יד

 -רעסָאלש רעד ,ךיז טכוד ,ןעוועג זיא סָאד .ףיוה ַא ןיא טקוררַאפ

 -עטניא ןיהואוו ,יקסדנַאלַאנ רעקינכעט ןעסיוועג ַא ןופ טַאטשרַאװ

 רצ ןימ ַא -- ןעלייפ ןענרעל ךיז ןעמוק ןענעלפ טייפ עננוי עטנעניל

 רעדנַא ןופ ןיהַא קעװַא ןיב ךיא "קלאפ ןיא ןהענ , וצ גנוטיירג

 -עג רעטעּפש זיא סָאװ ,שטיווָאפוזעי עבויל טימ ןעמַאזוצ טָאטש קע

 קסנימ ןיא לוש רעקרעװדנַאה-ןעיורפ רעד ןופ ןירעטלַאװרַאפ יד ןעוו

 רימ ןעבָאה געװ ן'פיוא .גנונעװַאב רעניטרָאד רעד ןיא גיטעט ןוא

 ןעװעג זיא טכַאנ יד .עטנַאקַאב רַאּפ ַא ךָאנ טימ ןעּפָארטעגנָא ךיז

 ךיא .גנוגערפיוא סיורג ןופ סייה ןעוועג רעבָא זיא רימ .עגיטסארפ ַא

 ןענייז עניימ רעהעגטימ יד סָאװ ,ןעצרַאה ןיא טרעדנואוועג ךיז בָאה

 ןעכילנהעוועג ַא וצ יװ םעד וצ ךיז ןעהיצַאב ייז סָאװ ,גיהור ױזַא

 .ןינע ןעוויטַאריּפסנָאק

 -טַאּפ ַא טנענענַאב זנוא טָאה ,שינרעטסניפ רעד ןיא ,ףיוה ן'פיוא
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 ךיא .גנולמַאזרַאפ רעד ןיא ןעקנואוועגניירַא ןושל-םוטש ףיוא ןוא לור
 לפעקנוד ,רעטסנעפ ענעגנָאהרַאפ טימ ,רעמיצ ןעסיורג א ןהעזרעד בָאה
 רעטסנעפ ןהֶא ,לרעמיצ ַא ךָאנ .ןעשנעמ טימ לופ ןוא ןעטכױלַאב
 -ַאב לעה ץנַאג ןעוװעג ןיא ,רענידעדינ ךעלּפערט רַאּפ ַא טימ ןוא
 סָאװ ,לעשיט ַא ףיוא רַאװַאמַאס ַא ןעדָאזעג טָאה םרָאד .ןעטכיול
 רעדנעלָאה טימ טקעדַאב ,טיורב סעטסול טימ ןעוועג טגיילעגנָא זיא
 חמצ טערָאּפעג ךיז טָאה ,סָאבעלַאב השעמ ,רַאװַאמַאס םורַא .זעק
 עק יד טגיילעגפיורא ןוא טיורב יד ןעטינשעג טָאה רע .,ןָאזלעּפָאק

 קילב ןעטשרע ןופ ןעוועג רעווש זיא רעמיצ ןופ טייהלעקנוד ןיא
 ןעטבױלעג ןעבָאה סָאװ רע'םינּפ עטרעטסײנַאב עלַא יד ןענעקרעד וצ
 -ףעד דלאב ךיא בָאה ךָאד .טייקגיטכיל רערעניא ןַא טימ סעּפע
 םענעגיובעג םעד ןוא רוגיפ עטרעקיוהעגנייא לעסיבַא ,עכיוה יד טנעק
 -רעד .ןעגנאגענוצ םהיא ֹוצ ןיב ךיא .םיובנעזָאר לעדנעמ ןופ זָאנ
 ראפ טנעה יד ןעבירעג שזא ,טהערפרעד ךיז רע טָאה ,ךימ גידנעהעז
 טייז רהיא סָאװ ,טונ, :טלעמרומענסיורא טייהרעליטש ןוא ,החמש
 רימ טָאה םינַּפ תלבק רעדנַא ןַא "!ָאד טייז רהיא סָאװ ,טונ !ָאד
 -עג טוג טינ טלָאמעד בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ,ןָאזלעּפָאק ןעבענעג
 -עג היצ ַא זעוװרענ טָאה רע .עיצַאריּפסנָאק בילוצ טּפיוהרעד ,טבעל
 ַא ןוא ןעמערב יד טימ ןָאטעג ּפַאלק ַא ,עדרָאמ רעד טימ ןָאט
 טָאה רימ ןיא "!ָאד ךיוא טייז רהיא ,ַאהַא, :ןָאטעג עשטרוב
 ,ןָאט ךַאל ַא טלָאװעג בָאה ךיא ןוא ,רעפיטש רעד ןעדנוצעגנָא ךיז

 טנעמָאמ ןופ טייקכילרעייפ רעד בילוצ .םהיא ןעגָאזנײרַא סעּפע
 .ןעטלאהעגנייא ךיז ךיא בָאה רעבָא

 םע רעגנייא סָאװ ,רעניטכרָאפ ץלא ןערָאװעג זיא גנומיטש יד
 טָא .טייהלעקנוד רעלופסינמייהענ רעד ןיא םלוע ןופ ןערָאװעג זיא
 ןהענפיוא טעוו טייחלעקנוד ןיא ןעגנולמאזרַאפ עניילק עכלעזַא ןופ

 ןעבָאה סע .טכַארטעג ךיא בָאה -- טלעוװ רעד ראפ טכיל עסיורג סָאד

 רענעי ןיא ךילנהעוועג יו ,סעדער ריפ --- סעדער יד ןעביוהעגנָא ךיז
 ,רעמערק רעדנַאסקעלַא טדערעג ןעבָאה סע .שיסור ןיא עלַא ,טייצ
 -ערק .םיובנעזָאר לעדנעמ ןוא ןָאזלעּפָאק חמצ ,טַאטשנעזייא יַאסיא
 ? שנעמ רעסיורג א טסייה סָאװ :עמעט רעד ףיוא טדערעג טָאה רעמ
 רַאפ רעריטרַאמ עכלעזַא זא ,קרַאטש ןוא טקנוּפ םוצ טדערעג טָאה רע

 רע ןוא ,ןעשנעמ עסיורג עגיטכיר יד ןענייז ,ווָאלדרעװס יו ,עעדיא ַא
 ן'זיב ?יּפשייב ןייז ןעגלָאּפוצכָאנ עדנעזעוונא יד טרעדָאפענפיוא טָאה
 -ָאק ךיוא טדערעג טָאה ?ופלהיפעג רהעז ,ןירַא םיוט ןיא זיב ,ףֹוס

 ןייז ןעבעגראפ ןעצרַאה ןעטספיט ןופ םהיא בָאה ךיא שזא ,ןָאזלעּפ

 יד טכַאמעג ךיוא ןעבָאה קורדנייא ןעפיט ַא .עמַאנּפיוא עגניד'זנורב
 טיײקטריטלַאזקע ןיימ .ןע'מיובנעזָאר ןוא ן'טַאטשנעזייא ןופ סעדער
 .ןעגיטשעג ץלַא ןזיא
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 ענמוס יוזא טקנוּפ זא ,ןעלעטשרָאפ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןוא
 יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג יד ןהעזעגסיוא לָאמא ךיוא ןעבָאה
 -ריּפש יד ןופ ךיז נידנעטלַאהַאב ,סרעלעק עלעקנוד יד ןיא ןענַארַאמ
 סָאד ,רע'מינּפ עשידיא עבלעז יד --- עיציזיווקניא רעד ןופ טניה
 -טיירג עבלעז יד ,םורא טלעוו רעצנאג רעד ןעגעג ךיז ןעלעטש עבלעז
 עשידיא עצנאג יד טָאה גנולצולּפ ןוא .םוטרעריטרַאמס ףיוא טייק
 זא ,ןעמונוצ יוזא ןוא טצילבעג ךרודַא רימ ראפ עטכישעג-רעריטרַאמ
 וצ ?אפ ַא טינ טנַאװ ןָא טּפאכעגנָא ךיז גנוגערפיוא רַאפ בָאה ךיא
 סָאװ ,ן'היעשי ןופ האובנ יד רימ רַאפ טלַארטשעגפיוא טָאה סע ,ןָאט
 -יא יד ןוא ,ן'סוזעי -- הישמ רעייז רהיא ןיא ןעהעז ןעטסירק יד
 א קלאפ א רהיא ןיא ןעהעז ייז .רעפיט ליפ יז ןעייטשראפ ןעד
 ןוא ןענָאטהעװ ןופ ןַאמ רעד ,רעטעטכַארַאפ רעד ןַאמ רעד, --- חישמ

 ַא ןיא לעצרָאװ א יוװ ױזַא ,ןעשנעמ ןופ רענעזָאלרַאפ ַא ,ןעטייהקנַארק
 טלַאה רענייק ןעמעוו ןופ ,ןהעזנֶא ןוא טייקנהעש ןהֶא ,שינעטסיוװ
 -עלַא רעבָא ןיא סָאד .םינּפ םעד טנרָאברַאֿפ ןעמ ןעמעוו ןופ ,טינ
 רע סָאװ ,ןענַאטהעװ סנעמעלַא ,טנָארט רע סָאװ ,ןעטייהקנַארק סנעמ

 | ."טרייל

 ןֵא ןעועג רימ רַאפ ןיא גנולמַאזרַאפ רענעי ןופ גנורעניארע יד
 ןעבענעג ףוס םוצ רהיא בָאה ךיא ןוא ,גנַאל-ןערהָאי עיצַאריּפסניא
 :עמעָאּפ רעטריטיצ-ךעטנוא רעד ןיא קורדסיוא

 ,גנולמַאזרַאפ עמייהעג עטשרע יד

 ,טולג רעגיטסָארפ רעד ןיא טונ סָאד ךיז טחענ יו
 .טימעג ןיא טנניז ךילרעניא ןעוו
 ,טירט יד טייקליטש רעד ןיא טימ זנוא ןענניז סע
 ,טולב עטיוריגנוי סָאד ןוא יינש רעױלביטרַאה רעד
 ,רַאוטַארטיזיא רערעטנומ רעד
 (+,רַאנַאפ ןעטַאמ ןופ רעטַאלּפ ןיא

 טנניירב ןעמ סָאװ ,דניק א יװ ,טקנייברַאפ ךיא העג ךָאד
 ,םורפ לָאמ ןעטשרע םוצ רדח ןיא
 ' ,םורַא תילט ן'טימ ,םוטש טליהעגנייא ןוא
 טקנייד ןוא ךיז טקערש ןוא ,ךעלגיוא יד רע טסײררַאפ
 -- רלַאב ענעהעזענ"טינ ןהעז וצ
 ,טלַאטשעג"ךאלמ א ואוו ךיוהיךיוח

 .ןרעטמָאל (*
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 -- טרָאװ סָאד טרעװו טמוטשרַאפ ןוא ,טרָאד ןיוש ןעמ זיא טָא
 ! רָאנעג ַא ,ַאזַא חודח א
 ,רוס ַאזַא ןייש ן'טימ דָאל ן'כרוד טנָאלש סע
 ,טרָא רענילייח ַא גיטכיר זיא סע ,להיפ ךיא
 ; ךיז רַאפ ךיא רעה ,רימ טכוד ,םיטש ַא
 ! ךיש יד רעטנורַא ףרַאװ ,שנעמ ,ָא

 ןײאױעטָאש ,סױא-עטַאש ,ןיירַא זנוא טקניוװ ןעמ
 ;לענש לויוהריפ א ץענרע ןיא
 ,לעה טייקלעקנוט ַאזַא לעווש ןופ ךיז טקעלּפטנַא
 ,ןייש רענעלױהרַאפ ,רעטסנעפ ענעגנַאחרַאּפ

 | ,םַאלפ ןיא ןעקילב ןופ גנירדכרוד
 ,םַארנ יוװ ןוא גנייא יוװ ,עסַאמ

9: 

3 

 ,טלעהַאב ענמוס ױזַא ,טלעטשעג ךיז רעװ טָאה
 ; רייר עכַאפנייא טימ ךיז טדנעוװ ןוא
 ןרייל ןופ דנורנּפָא ַאזַא דייר יד ןיא ףיוא טזיורב
 ,טלעוו רעד ןופ רעצ רעד ,טייהשנעמ רעד ןופ גנַארד רעד
 -- טייק ןופ ךיז טסייר סָאװ ,חישמ
 ,טיירג טינ זיא רוד רעד לייוו ,טסיזמוא

 ,טעבעג ַא ,םיורט ַא טרעוו ,טדער ןעמ סָאװ ,ץלַא ןוא
 ;לחיפ ןוא ייז חעז ןוא ייז רעה ךיא
 ןליד ן'זיב טיפוס ןופ ליטש םוא ןעהייוו יז
 ןטעלג ַא ךָאנ טעלג א ,תומשנ ןערהירַאב
 ,טכיל ַא יװ ,ןָא ךיז ןעדניצ ןוא
 ,טכיזעג ןעטקיצטנַא ןעדעי ףיוא

 ןייז סָאד עקַאט ןעלָאז :ןייא טוג ךיז קוק ךיא
 ? דניירפ ןוא עטנַאקַאב עניימ ץלַא
 טנייה רע'מינּפ יד ףיוא טנייש ךילרעדנואוו יו
 ,ןייש רערעטיול גיד'הכז"חליפת אזַא
 ,םורפ ,ױזַא םייוו ,טייקניטכיל ַא
 .םורַא ןעלטיק ןופ יוז ױזַא

 ,םױרט םענעטכױלַאב ןיא ,םייחעג ןיא הילג ךיא
 ,רעמ טינ ךיא ןעקרעד םענייק ןוא
 ,רעגַאב"רעדנואוו ַא ןיא ,רעװ טלָאװ גנולצולּפ יוװ
 } םיור רעסיוא ,טייצ רעסיוא ,ואוו ייז ןעגָארטרַאפ
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 ,סנייא ןיא ךיז ףיונוצ ןעסיג יז
 ,טנייש סעגיארָא"טענ םעּפע ןיא

 יע
 ,ףיוא רימ רַאפ לָאקרָא ַאזַא ןיא טחעטש רע
 ,ףונ ןעטע'גרה'וצ ןיא ץנַאג טינ זיא ךילנ ןייק
 ,טכַאמשרַאפ ןוא טבױטשרַאֿפ ,רבדמ ןיא גנוצָארּפש א
 ,טכַאלש ןעמ ןוא טּפעלש ןעמ סָאװ ,םוטש ױװַא טפעש ַא
 ןייא ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,רעטסקרַאטש רעד רע זיא ךָאד
 ,ןייפ םעד ןוא רעצ םעד עצנַאג ןופ ןעטלעוװ ןופ
 טדייל רֶע ןוא ,טָאג ןופ רע זיא טלהעוורעדסיוא ןוא
 ,טייצ יוװ ,גיבייא זיא ןוא  ,דניז טנעמעלַא רַאֿפ
 טרעשַאב זיא םחיא ןוא ,רע זיא רעזיילטיוא ןַא
 ורע ןוא ןעלמיח יד עיינ ןעטכירפיוא וצ

 ,רָאװ רעד ףיוא םיורט ןיא םהיא ןהעזעג טָאה ױזַא|
 ,רחַאי טנעזיױט בלַאה ַא ןוא ייווצ טימ ךָאנ קירוצ
 ,רבכ םייב לבב ןיא רעסיורג ַא רעטסיירט ַא

 - ,טרעיודעג טָאד רחָאי דנעזיוט בלאה א ןוא ייווצ טָאה
 ,טרעױרטעג םינּפ גיד'מינּפ"ליפ ןייז ץלַא טָאה
 ,טכולפרַאפ ןוא טסַאהרַאפ ,רע טָאה ץלַא טלעגָאװעג
 ,טכוזעג לעמיח ןופ הלשממ יד דרע ףיוא
 ,רעטכעש יד ןופ טנעה יד ןיא "דחאק טלעכרַאכעג
 ,רעטכערעג ַא טלעװ ַא ףיוא טרַאװעג גידנעטש ןוא
 ,ךייוו ױזַא טָאנ וצ טױטי-םַאלּפ ןיא ןעגנוזעג
 | ,ךיור ן'כרוד ןחעזעג עסיורג ןעגנוחעז ןוא
 ,ןעמונעג רהָאײקערש דנעזױטיבלַאהיַא-ןוא-ייווצ טָאה
 .ןעמוק ןעגילחַארטש ןייז קורדסיוא ןייז וצ לָאז רע

 ןהעש ןוא גילייה ױזַא רימ רַאפ ךיז טָאה רע
 ןומח ןעמייחעג ןופ זַאטסקע ןיא טקעלּפטנַא
 ,ןחעגרַאפ טינ רחעמ ןיוש גנוחעז ןיימ ןיא ןָאק ןוא



 1892 רהָאי ןפ טנעװמוקָאד רענליו רעשירָאטסיה
 ןעדנוטש-סטײברַא ןופ גנוצריקרַאפ ןעגעװ

 םענעזעוועג רענליוו ןיא ןערָאװעג ןענופעג זיא רעכלעוו ,טנעמוקָאד רעזיד
 ןוא רעטייברַא עשידיא יד ןעוו ,טייצ רעד וצ טרעהעג ,וויכרַא-הכולמ ןעשירַאצ
 -טצינערגַאבנוא םעד ןעגעג ןעפמעק ןעביוהעגנָא ןעבָאה דנַאלסור-סייוו ןוא עטיל
 .ןעטַאטשרַאוװ-הכולמ עשידיא יד ןיא טריטסיזקע טָאה סָאװ ,גָאט-סטייברא ןעגנַאל
 גָאמסמייברא ןעגיד'העש-19 ַא רַאפ ףמאק רעייז ןיא ייז ןעבָאה ,טסואווַאב יו
 -רא רעד ןעלעוו טיול ,ץעזעג ןעטלַא ןַא ןוא טקנופ-ץיטש ןעלַאגעל ַא ןענופעג
 .8 ויב 8 ןופ ,העש 12 יוװ רהעמ ןייז םינ רָאט סעכָאלעמלַאב רַאפ גָאט-סטייב
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 : גנוצעזרעבוא

 .1890 ,רעבמעטּפעס ןעט9
 | .רָאטַאנרעבוג רענליוו ןערעה םעד ,ץנעלעסקע ןייז

 ,מסוּפַאק היבוט ןלעזעג-רעדיינש ם'נופ

 .ויוה סניקלוקניק ןיא סַאג רעשטייד ףיוא טניואוו

 .השקב א

 רעד זיא רהָאי ןעט-1879 ןופ ץעזעג ַא ךרוד לעפַאב ןעטסכעהרעלַא ן'מוול
 ףיוא .העש 19 טימ טצינערגַאב ןעטַאטשרַאוװ-רעקרעװטנַאה ןיא גָאט-סטווברא
 ,םירבח עניימ טשינ ,ךיא טשינ ןוא ,רהָאי 12 רעבירַא ןיוש זיא ןפוא ַאזַא
 ןעצנַאג םעד ךיז ףיוא טלהיפעג טינ לָאמנייק ןעבָאה ,רעטיוברא ערעדנַא יד
 יו .ןעבעל רעזנוא רַאפ ץעזעג ןעגיזָאד םעד ןופ הוכ ןעקידנעוטליואוו
 -ווזא 7 ןופ טַאטשרַאו ןיא טייברַא יד טרעיודעג רעטציא ךיוא ווזא רעהורפ
 -םוו רַאפ סָאװ ,געמ יד ןיא ןוא ,טכַאנווב 12--11 זוב הורפ רעד ןיא רעג
 ץצנַאג ןלופא טייברַא רעד ייב ןעציזוצּפָא סָאבעלַאב רעד זנוא טגניווצ בוט
 -וצמָא גימיונ זיא םע זַא ,ןעגנודלעמ ןוא תושקב ערעזנוא ףיוא .טכענ
 ןעמ-1870 ןופ ץעועג ןיא טקירדעגסיוא ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ןעטוה

 רעגיטסניג רעדעו ייב ;רעטכעלעג ַא טוימ סָאבעלַאב רעד טרעפטנע ,רהָאו

 רָאג םהיא ןעגעג ןענָאק רעטייברַא יד זַא ,זנוא רע טרעלקרעד טייהנעגעלעג

 זַא ןוא טשינ ארומ ןייק רע טָאה ןעלָאקָאטָארּפ רַאפ .ןעמענרעטנוא טשינ

 טָאה ,ףָארמש לעבור 15 ןעלָאצַאב וצ ןעמוקסיווא ויװצ יצ לָאמַא טעװ סע

 ערעווש ַאזַא ןֹוא טלעטשעגקעװַא .טשינ גנוטיידַאב םוש ןייק םהיא רַאפ סע

 ןערעה םוצ טדנעװעג ךיז םירבח עניימ ןוא ךיא בָאה ,עגַאל עזָאלפליה
 ערעזנוא ראפ ןעלעטשנייא ךיז לָאז רע ,השקב ַא טומ רָאטקעּפסניא-קירבַאפ

 .סָאבעלַאב ןופ ןעכָארבעג ךילצעזעגמוא ּווזַא ןערעוו עכלעוו ,ןעסערעטנוא
 -נוא וצ לחיפעגמומ ןעטפַאחבעל ַא טקירדעגסווא טָאה רָאטקעּפסניא רעה רעד
 ,ץלַא ןָאמ םיירג ןעוועג טלָאװ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה רע ןוא עגַאל רעז
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 -רַאפ ןעטכולפ ןוא טכער ענייז רעבָא ,לרוג רעזנוא ןערעגנירגרַאפ וצ ודכ

 ט'חצע רעבירעד ןוא ,ןעטַאטשרַאװ-רעקרעװטנַאה ףיוא טשינ ךיז ןעטמיורּפש

 -עסקע רעיוא רָאנ םיראו .ץנעלעסקע רעייא וצ ןעדנעװ וצ ךיז זנוא רע |

 -קעפסניא-קירבאפ ןערעה ם'נופ טכער יד ןעטיירפשראפ וצ תוכב זוא ץנעל |

 םעד ןגעו טעװ ץנעלעסקע רעייא ביוא .ןעטַאטשראו ערעזנוא ףיוא רָאט

 טשינ ,רָאטקעּמסנוא רעה רעד ,רע טעוו גנונדרָארַאפ עגירעהעג יד ןעכַאמ

 ךיז טעוװ רע ןענַאװ זיב ,סָאבעלַאב ןעגעג ןעגנוגלָאּפרַאֿפ ןענייז ןעלעטשּפָא

 -סיוא ךילטקניּפ לָאז רהָאי ןעט-1879 ןופ ץעועג רעד זַא ,ןעגָאלשרעד טשינ

 | .ןערעוו טרהיפעג

 רעגיד חענכה ַא טימ ץנעלעסקע רעייא וצ רעבירעד ךיז ןעדנעו רימ

 סע טגיל ץנעלעסקע רעיוא ןופ טכַאמ רעד ןיא זיולב .ףליה ןעגעוו השקב

 ןוא רָאנ ;סָאבעלַאב ןופ ןעליוו:דליו ןעכילשנעמנוא םעד ןעליטשוצנייא

 .עגָאל עבילקילגמוא ןוא ערעווש רעזנוא ןערעגנירגראפ וצ טגיל טנעה ערעיוא

 ךיוא זנוא טלייט ; טעבעג רעונוא ןעגָאוּפָא טינ ץנעלעסקע רעיוא עשז-לָאז

 זננא טיג ,ןעטַאטליואו עכילדנענוא רעייא ןופ לייט םעניילק א ןיא ןייא

 ןעגידנערעטכוילרַאפ ןעצנַאג םעד ןעלהיפרעד וצ טייקכוגלעמ ַא ךיוא ךילדנע

 .רחָאי ןעט-18/0 ןופ ץעזעג ם'נופ חוכ

 ,טסוּפַאק היבוט

 .1809 ,ןעט-90 רעבמעטּפעס



 .וָאטרַאמ .ל

 ("עגלױו ןעגעהװ תונורכז ס'װָאטרַאמ .ל

 ןופ ןענָאזרעּפ יד ןעגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא ןעגָאז לעװ ךיא . 2 .|
 -עגניירא ןיב ךיא תעב ..עיצַאזינַאנרָא רענידנערהיּפנָא רענליוו רעד
 רעטנעקרענַא רעד זיא ,רהָאפקעװַא ס'לימ ףסוי ךָאנ ,רהיא ןיא ןעטָארט

 .("רעדנַאסקעלַא,) רעמערק .א ןעוועג עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רערהיפ
 רערָאלק רעד ןֹוא רעטקַארַאכ רעשיטַאמנעלפ סָאװטע ,רעטצעזעג רעד
 תולעמ ערעדנַא ךָאנ ןוא טיײקנעטלַאהעגסיױא עוויטַאריּפסנָאק יד ,חומ
 ןעבָאה ,טייברַא רעשידרערעטנוא ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןעניהעפ ַא ןופ
 -נָא ןַא ןופ עלָאר רעד רַאפ טעטירָאטױא עניטיונ יד ןעפַאשעג םהיא

 רעבָא ,ליפ טשינ ןעננולמאזרַאֿפ ףיוא רע טגעלפ ןעדייר .רערהיפ |
 ,טגָאמרַאפ טינ רע טָאה רָאטַאטיגַא ןַא ןופ טנעלַאט ןייק .גיגָאװ
 טינ םהיא ןעבָאה תויטנ עכילנעזרעּפ ענייז זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא
 / טנעדוטס ַא גידנעייז .רָאטַאטינַא ןַא ןופ עלָאר רעד וצ ןעגיוצעג
 .ןעוועג ןערהָאי רעניצכַא יד ןיא רע זיא ,עגיר ןיא םוקינכעטילַאּפ ם'נופ
 יד ןיא הסיפת ןעסעזענּפָא ,סעצָארּפ ןעשיטיִלָאּפ ַא ןיא טלעקיווראפ
 -יַציִלֶאֹּפ רעטנוא טבעלעג רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא "יטסערק,
  טאטשנעזיא .2 .ר טבעלענ טָאה ױזַא .ענליו ןיא החנשה רעשיא
 רעטסטעדליבעג רעד ?עזיירק רעזנוא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ךיוא (ןידוי)
 רעװַאלסָארַאי ןופ טנעדוטס רענעזעוועג ַא ,,טסיסקרַאמ-רעקיטערָאעט
 ,עמרוט ןיא ןעלַאפעגניירא רהֶאֹי ןעט188/ ןיא ךָאנ רע ןיא ,םואעציל
 גידנעייז .ענליוו ןייק ךיז ןעבילקרַאפ ןוא טייצ ןייז ןעסעזענּפָא ןיא
 ,5 ,ר זיא ,טקישרַאפ ןוא טריטסערַא לָאמ גינעוו טשינ רעטעּפש ךיוא
 עביל ,יורפ ןייז ."דנוב , ןופ רערהיפנָא יד ןֹופ רענייא םויה דע ךָאנ
 ןיא ןעברָאטשעג ןערהָאי רע90 יד ןופ ףוס םוצ ןיא סָאװ ,ןָאסנעוועל
 טָאהעג טָאה ,עקטסידנַאנַאּפָארּפ עגיהעפ רהעז א ןעוועג זיא ,אקירעמַא
 ַא ןעגָארטעגניירא טָאה ןוא רעטיײברַא יד ןעשיווצ .םש ןעסיורג א
 ןעוועג ןיא יז ,טייקניטעט רעגידנעטש רהיא ןיא עיגרענע עגידנעזיורב
 ןופ ןיטנעדוטס ענעזעוועג א .עמרוט ףיוא הקזח-לעב רעטסערג רעד
 ץינערג ן'םיוא טּפַאכעג יז ןעמ טָאה ,ןעטעטיזרעווינוא רעצייווש יד

 -סָאװ , גַאלרַאפ ,טַארקָאמעד-לַאוצָאס ַא ןופ תונורכז ס'ווָאמרַאמ .ל ןופ (*
 .1998 ,ןולרעב ,"קָאט
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 -ַאװיא ַארעװ רהיא ייב נידנעניפעג ,ןוא דנַאלסור ןייק גידנערהאפכרוד

 טצעזעגניירא יז ןעמ טָאה ,ווירב עוויטַאריּפסנָאק ס'שטילוסאז ַאנווָאנ

 ןעבלַאהרעדנָא ןופ ךשמ ןיא טָאה יז ואוו ,עמרוט רענעפרָאװרַאפ ַא ןיא

 "רעטנוא טָאה סָאד .תוירזכא עטסערג יד ןהעטשסיוא טזומעג רהָאי

 םעדכַאנ .ןעװרענ ערהיא טלעסיירטוצ ןוא טנוזעג רהיא ןעבָארנעג

 עיינ ןעמוקַאב ךָאנ יז טָאה רהָאי ןעבלַאחרעדנָא יד ןעסעזעגּפָא זיא יז יו

 .ןוָאטרַאמ .ל

 ַא טימ רעבָא ,רהיא רַאפ ןיטקַא רעגינעו טינ .רחָאי ןעבלַאהרעדנָא

 ןעוועג זיא ,רעטקַארַאכ ןעניטסולסנעבעל רהעמ ןוא ןעזעוורענ רעגינעוו
 שנעמ א ןעוועג ןיא סָאד ."יטַאּפ, ןעמָאנ ן'טימ ,שיַאקצינדערפ .ד .מ
 עלַא ףיוא ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןופ ,גייט םעד טָא ןופ ןעטָאנקעג
 -ףֶא יד טרימרָאפ גנונעוואב רערענָאיצולַאװער רעזנוא ןופ ןעלּפַאטש
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 יד ןופ סניראטערסעס יד ,"ןעציירק עטיור, יד ןופ סנירָאטַאזינַאג

 סע ןעמעװ ,ןענַאזרעּפ ענעי טָא ,טסייה סָאד ,ןעטעטימָאק

 ,ןעשנעמ רעגילדנהעצ טימ ןָאט וצ ןעבָאה ןעמוקסיוא טנעלפ

 ן'םוא ןעגָארט גידנעטש ,יז טיס ןהענַאב ךיז ןענָאק

 ףיוא ךיז ןעסיירוצמ ןוא תוישעמ עוװיטַאריּפסנָאק רעטרעדנוה ּפָאק

 -דערס .ד .מ עכילגעוואב דימת רעבָא ,עכַאװש ניבייא יד ,"רעקיטש

 טעניבַאק ןיא ךיז ייב ן'העש-םענפיוא ערהיא .ןיא טנעלפ ַאיַאקצינ

 ןופ טלעוו ַא ןָאטוצּפָא ןעזייוואב (ןירָאטקָאד-ןהָאצ א ןעוועג ןיא יז)

 -"מוא ןעטלַאהַאב ןוא ןעמענוצ ,ןעבעגרעביא :ןעכאז עוויטַאריּפסנַאק

 נָא ןעכוזסיוא ןֹוא ךאלזיירק עיינ ןעריזינַאגרָא ,רוטַארעטיל עלַאנעל

 "ןיירק יד ןופ ןעננוציז יד ףיוא ןעפיול טנעווַא ןיא ,ייז רַאֿפ רערהיפ

 ןיא רעמערק ביֹוא .סעסַאק יד ןופ רעהעטשרָאפ יד ןופ רעדָא ךאל

 יד ןעװעג -- "יטאּפ, ןיא ,עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ ּפָאק רעד ןעוועג

 | | .ץרַאה

 טבעלעג ךיוא טָאה סָאװ ,("יײפָאמיט,) ןָאזלעּפָאק טסיטנעד רעד
 .עשראוו ןופ רעטקישענסיורא ןַא ןעוועג זיא ,טכיזפיוא רעד רעטנוא

 עיצַארגימע רעצייוש רעד ןיא ןערָאװעג טסואוואב רע ןיא רעטעּפש

 -נָאק טימ ןעמונרַאפ ןעװעג רקיע רעד זיא רע ..(="ןישירג , סלַא
 -רַאפ ןיא ןהעטש וצ -- עיצַאזינַאגרֶא רעד ןופ םינינע עוויטַאריּפס

 ןעננואיצאב עניזָאד יד .סעיצַאזינַאגרַָא ענירעביא יד טימ גנודניב

 עטיל ןֹופ טדעטש יד טימ טּפיוהרעד ,ערעלונער ץנאג ןעוועג ןענייז

 -סנַארט טימ ןָאט וצ טאהעג ךָאנ רע טָאה םעד רעסיוא .ןעליוּפ ןוא

 ךנַאלסור ןופ ענעפָאלטנא יד .רוטַארעטיל ןוא ןעשנעמ ןעריטרָאּפס

 ,"ץינערנ, םעד ןעכוז ןעּפורג רענליו רעד ךרוד ךילנהעוועג ןעגעלפ

 ןייק טינ טלָאמעד ,ןעמוקנֶא ענליוו ןייק ךָאנ טנעלפ םעד רעסיוא

 -אב וצ ףיוא .רוטַארעטיל עשידנעלסיוא ןופ ןעטרָאּפסנארט ,עסיורג

 ןיא טבעלעג ןעבָאה סָאװ ,רענליוו יד ןעפלעהטימ ןענעלפ סָאד ןעמוק

 רעד טימ ןעננוהיצאב יד טיהענּפָא ןעבָאה ןוא ןזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ

 ."עילָאּפָארטעמ ,

 ןוא רעשירָאטַאזינַאנרַא ןופ טרּפ ןיא ,טפַארק עטסערג עמַאס יד

 שינעמענוצ ן'טימ ,יקסנַאשזַאג .ס ןעוועג ןיא ,טײברַא-עדנַאנַאּפָארּפ

 ןיא רע זַא ,ןעגָאז טינ ןעמ ןָאק שינעמענוצ ןייז ,"רערהעל רעד,

 עקַאט זיא יקסנַאשזַאנ םירָאו ,רעויטַאריּפסנָאק ַא ןעצנַאנניא ןעוועג

 ,נידנעייז .?וש-סגנורינער רעשידיא רעד ןיא רערהעל ַא ןעוועג תמאב
 ַא ךָאנ וצרעד ןוא רעלַאנעל ַא שנעמ א ,זנוא טימ ךיילגרַאפ ןיא

 -סיוא טָאה ,'םוימָאנָאקע, םעד ןופ רעגידייטרַאפ סלַא ,ףירב ענייז (*

 ,"שוקעמעדאוו  רושָארב רעשיטילָאּפ רעטסואוװַאב רעד ןיא ווָאנַאכעלּפ טצונעג

 "ָאלעיד עיעשטָאבַאר, ןופ עיצקַאדער רעד ןעגעג טדנעװעג ןעוועג זיא סָאװ

 | .(ךָאז-רעטייברַא)
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 קרַאטש רחעז טזומעג ןיוש רע טָאה ,עלעטש-הכולמ 8 ףיוא רעטמאאב

 ענייז ,טכַאמ רעד ןעלאפפיוא טינ ךַאז ןייק לָאז סע ידכ ,ןעריריּפסנָאק
 עניבלעז יד בור סָאד -- םידימלת יד ןופ ןערעטלע יד ןוא ןעגעלָאק
 -נוא , ןעגעלפ רימ טַאטשקרעװ רעדָא םָארק סעמעוװ ןיא ,םיטַאבעלַאב
 רַאפ סערעטניא ןעסיורג ַא טימ ןוא רעגיחעפ ַא ."רעייפ ַא ןענעלרעט

 -קָאדַארַאּפ קרַאטש ַא טימ םנה ,עירָאעט ןופ ןענַארּפ עניימעגלַא יד

 ,תוריתס וצ ןעננערב ןעטלעז טינ םהיא טנעלפ סָאװ ,חומ ןעלַאס

 -םיס ַא ןערעוו ןעגָארטעגניירא לָאז סע זַא ,ןהעזעג יקסנַאשזָאג טָאה
 .עדנַאנַאּפָארּפלעזירק רעד ןיא טייהניא ןַא ןוא טײקשיטַאמעט

 .גָאנאדעּפ ןעלענַאיסעּפָארּפ םעד םהיא ןיא ןהעז דימת טנעלפ'מ
 רעשימָאנָאקע רעוויסנעטניא רעד ןופ דָאירעּפ םעד ןיא ,רעטעּפש

 -ניא םעד ןיא עלָאר ענידנערהיפנָא ןֵא טליּפשעג רע טָאה ,עיצַאטינַא

 רעד ןופ ןעדָאטעמ עיינ יד רַאפ ףמַאק ןעלענָאיצַאזינַאנרָא ןעטסנינעוו
 -אב רענליוו יד ןהעגכרוד טפרַאדעג טָאה סע רעכלעוו ךרוד ,טיײברַא
 ןוא ןָאסנעװעל .? טימ םענייאניא ,ךיז רע טָאה ךאנרעד .גנוגעוו
 ןיא ,טָאה ןוא קָאטסילַאיב ןייק ןעבילקעגרעבירַא ,רעטייברַא עגינייא
 טנעלענקעװַא ,עטיל ןופ רעטנעצ ןעשירַאטעלָארּפ ןעטסערג םעד טָא

 טָאה דלַאב .טײברַא רעשירָאטַאטינַא רערעטיירב ַא רַאפ דוסי םעד

 ןייק טקישראפ ןָאסנעװעל ,ל טימ ןעמַאזוצ ןוא טריטסערַא םהיא ןעמ

 רעד ןופ דצ ן'םיוא ןָאטעג לעקַאװ ַא ךיז רע טָאה ןעטרָאד .עקטוקאי
 ןערהָאי רעגיצכַא יד ןופ ףוס םוצ טָאה סָאװ ,"ענישטשוװעיַאכַאמ, |

 טייצ עגנַאפ ַא רע טָאה םעדכָאנ ,עטקישרַאפ יד ןעשיווצ טשרעהעג

 םעד ףיוא םהיא טימ ןעפַָארטעג ךיז בָאה ךיא) "דנוב , ןיא טייברַאעג

 ןיא רע ןעוו ,רהָאי ןעט1907 ןופ רהָאפנעמַאזוצײטרַאּפ רענָאדנַאל
 המחלמ רעד תעב ,(סערגנָאק ןופ ןערַאטערקעפ יד ןופ רענייא ןעוועג
 יעקרעביא:רעבָאטקָא רעד ךָאנ ןוא ,"ץעינָארַאבַא, ןַא ןעוועג רע זיא

 ןיא רַאסימָאק א טציא ןיא ןוא טסינומָאק ַא ערָאװעג רע ןזיא שינער
 | | .עלוט

 ,סַאיל הקבר ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ דילגטימ רעטסגניא רעד
 עקטסידנַאנַאּפָארּפ סלא .עיזַאנמיג רענליו יד טגידנעעג טָאה סָאװ
 .רעטייברא יד ייב טבילאב רהעז ןעוועג יז זיא

 רעד ןיא ןעמונענניירא טייצ ןיימ ןיא ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש

 ךָאנ .קלָאװ ענימ עקרערהעל יד ןוא ("סקַאמ,) ן'סַאיבָאט עּפורג
 טכיזפיוא רעד רעטנוא טבעלעג ךיוא ןעבָאה סָאװ ,ןעייווצ רעטעּפש
 ןעמעוו ,("בעלג,) סינטומ .א ןעװעג ןענייז סָאד ,ייצילַאּפ רעד ןופ
 רַאפ דנַאלשטייד ןֹופ טקישענסיורא רהָאי ןעט1889 ןיא ךָאנ טָאה'מ
 -םהַאנסיוא ן'תעב עיטַארקָאמעדלַאיצַאס רעד טימ ןעגנוהיצאב ןעבָאה

 רעד ,עדייב .,(יקסווָאסָאק) ןאסניװעל .ווװ טניירפ ןייז ןוא . ,דנַאטשוצ

 עלָאר ענידנערהיפנָא ןַא טליּפשעג ךָאנרעד ןעבָאה ,רעטצעל רעד רקיֵע
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 .ןופ רענייא ןעוועג ןיא יקסוָאסָאק ."דנוב, ןופ טייקניטעט רעד ןיא

 רעגיזָאד רעד ןופ תוחוכ עשירַארעטיל ןוא עשיטערָאעט עטסניטכיוז יד
 | .ײטרַאּפ

 טריּפורג ךיז ןעבָאה ?עזיירק ןעטפעהאבנעמַאזוצ םעד טָא םורא
 גנע םהיא טימ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעטנעגילעטניא רענילדנהעצ ךָאנ
 טנילייטאב רעלונער ךיז ןעבָאה ייז ןופ עלַא טשינ םגה ,ןעדנוברַאפ
 -לעטימ יד ןופ טנענוי רעד ןעשיווצ ןענייז ,לכ םדוק .טיײברַא ןייז ןיא
 שיאיײטרַאּפ ןעװעג ?יפיוזַא ףיוא ןענייז סָאװ ,עגינייא ןעוועג ןעלוש
 רָאנ טשינ ייז ףיוא ןעזָאלרַאפ ןענָאק ךיז ןעגעלפ רימ זַא ,טיירגעגוצ

 -ךַא טימ ךיוא ןערהיפוצנא רָאנ ,טייברַא עלַאנעלמוא עסיוועג טימ
 רעד ןופ רעליש יד :טרעהעג ןעבָאה ייז וצ ךאלזיירק-רעטייב
 סלֵא טסואואב רעטעּפש) יקסװָאפָארט .ד ,גרעבשַאילע לושלַאער
 עירול .מ ,(ןעגנוטייצ עסיורג ןופ טנעדנָאּפסערָאק ןוא רעצעזרעביא

 רעד ןיא עלָאר ענעהעזעגנָא ןַא טייצ עגנַאל ַא טליּפשעג טָאה סָאװ)
 ןוא (קעװַא ךָאנרעד ןיא רע עכלעוו ןופ ,יײטרַאּפ רעשיטסיװעשלָאב
 טסואוואב טנייה ןיא סָאװ) ןַאמדלָאנ .ב ןעטסיזַאנמיג יד ;} רעבילעס
 ןוא רעצעזרעביא רעד) ןייטשנרעב ,7 .,?עסעטש .א ןוא (ווערָאג סלַא
 -ָאכַאמעצ ,(שטיװָאסירָאב .9 םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא טסילַאנרושז

 רע90 יד ןופ ףוס ןיא ,רעטעּפש) ווָאדלעז ,גרעבנעזָאר .י ,שטיוו
 רענעהעזעגנָא ןַא ,סעקייּפ ,(דנוב ןופ .ק .צ ןופ דילנטימ ַא ,ןערהָאי
 -סיוועשנעמ רעד ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא "רעשווָארקסיא ,/ רעד ןופ רעוט

 רע תעב ,שינערעקרעביא-רעבָאטקָא עמַאס רעד ןיב עיצקַארפ רעשיט
 ןימ ַא סעּפע טציא ,ךיז טכַאד ,זיא ןוא טסינומָאק א ןערָאװעג זיא
 -ַאגרָא יד ןעלוקינַאק יד תעב טנעלפ םעדרעסיוא ,רעלָארטנָאק-הכולמ
 ,ןעטנערוטס רענליו ענערָאבעג יד ךרוד ךיז ןעקרַאטשרַאפ עיצַאזינ
 -יצאב יד ןעטלַאהפױא עיצַאזינַאגרָא רעזנוא טגעלפ ייז ךרוד סָאװ
 ןופ .ןערעטנעצ-טעטיזרעווינוא יד ןופ ןעטסיסקרַאמ יד טימ רעגנוה
 -רַאכ ןופ ;דניקלַאז .א ןוא דניקטיוו .י ןערהָאפנָא ןענעלפ אשראוו
 רָאטקַאדער רעגידרעטעּפש רעד) ןיוועל .י ,גרעבנייפ .ב .2 --- ווװָאק

 ךָאנרעד ןיא סָאװ) עירול .פ .א ןוא ("רעטייברַא-םורד, םעד ןופ

 --  ועיק ןופ ;(ןסע-נע יד וצ רעטעּפש ןוא ,ןערע-סע יד וצ רעבירַא
 ןיא ךָאנ ןעבָאה םעד רעסיוא .יקסווָאכַאיל .מ .י רעניצידעמ רעד

 ןענעלפ סָאװ ,רענליו טיײברַאעג ןָאיַאר ןופ ןעטקנוּפ עטסטנהָאנ יד
 םענייאניא ידכ ,"טדָאטשטּפיוה , ןיא זנוא וצ ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ
 יד ןופ רערהעל יד ןעוועג ןענייז סָאד .,ןענַארפ עגיטכיוו ןעטכַארטַאב

 ןעבָאה סָאװ ,יקסוועלדָאג ןוא ןיפ .א ,יאנטרָאּפ .א ןעלוש עשידיא

 רעד, ,"רעטסכעה רעד, ; ןעשינעמענוצ עשיטַאמעטסיפ ערעייז טָאהעג
 ןוא ןָאדרָאג .א .פ סנירערעל יד ןוא ,"רעניילק רעד, ןוא ?רעלעטימ

 רענעהעזעגנָא ןא םויה דע ךָאנ זיא ("חנ,) יִאנטרָאּפ .א ,סילק .צ
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 .לַאנעלמוא ןערהָאי ךס ַא גידנעבעלּפָא ,"דנוב ,, ןופ ,ק .צ ןופ דילנטימ

 רעט1900 ןופ ביֹוהנֶא ןיא ןעבָאה ןָאדרָאנ .א .פ ןוא יקסוװע?דָאנ
 עשיטסיוועשנעמ ןוא עקסווָארקסיא יד ןיא טיײברַאעג עלופַא ןערהָאי
 .דנַאלסור-םורד ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 ןיירא טשינ עּפורג רעגידנערהיפנָא רעד ןיא ןיא טייצ ןיימ ןיא
 ןיא ,ןעננואיושנא עניטלָאמעד ערעזנוא טיול ;רעטייברא ןייא ןייק
 ןַא ,יאנת א ןעוועג עּפורג רעניזָאד רעד ןיא ןעטייבראוצטימ ףיוא
 ַא ןעבָאה ןוא טלעקיוטנא טונ שיטערָאעט ןייז ?כ2 םדוק ףרַאד'מ

 עכילטע ןענייז ,גולפ ןיא .גנורהַאפרע עוויטַאריּפסנָאק עגידנעטיידאב
 עניזָאד יד טגידירפאב רעגינעוו רעדָא רהעמ ןעבָאה סָאװ ,רעטיײברַא
 ןופ רעדילגטימ ערעטלע יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןעוועג ָאי ,גנורעדָאפ

 טכַאמעגכרוד ןעבָאה סָאװ ,גנולקיװטנַאטסבלעז רַאפ ךאלזיירק יד
 רעבָא .רהעמ ןוא רהֶאי יירד ןופ לוש ַא ךעלזיירק עניזָאד יד ןיא

 ןעביוא ןיוש בָאה ךיא יו ,ךאלזיירק יד ןופ רעדילנטימ עגיזָאד יד
 "?ףךנַאטשרעטײברַא, םעד ןופ סיורא רעדָא בור סָאד ןענעלפ ,טגָאזעג

 טייז א ןָא ןהענקעװַא ?לכב רעדָא ,ךיז רַאפ םיטַאבעלַאב ןערעוו ןוא |

 -סיוא ןייק ןערהָאפקעװַא טינַא ,עסַאמ-רעטייברַא רעניימענלַא רעד ןופ

 רהעמ שיטילָאּפ ,ענירעביא יד ןופ .,(אקירעמַא ןייק בור סָאד) דנַאל
 ןעט1894 ןיא -- רעטעּפש רימ ןעבָאה רעטיײברַא-"םינקז , ,עפייר
 רעמערק .א ןאוו ,עּפורג-רעטײברַא עלַארטנעצ ַא טריזינַאנרָא --- רהֶאי
 עּפורג עניזָאד יד .רעטנעצ רעזנוא ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ןיירא ןיא
 ַא עיכרַארעיה רעלענָאיצַאזינַאגרַא רעד ןיא ןעליּפש טפרַאדעג טָאה
 -ַאראב ַא ןופ רעכינ רָאנ ,רעטניטכעראבלופ ןייק טשינ ַא ןופ עלָאר

 טא ןופ רעדילגטימ עטסניטכיוו יד .ץנַאטסניא רעטייווצ רעגידנעט
 ןופ דילגטימ רעטסטלע רעד :ןעוועג ןענייז רעטנעצ-רעטייברַא םעד
 קנעדעג עילימַאפ יד) המלש בצק רערעטלע ןַא ,ךאלזיירק-רעטיײברַא יד
 וצ טאהעג טלָאה טָאה סָאװ ,שנעמ רעגיד'הרוחש-הרמ ַא ,(טשינ ךיא
 -עּפש ןיא סָאװ ,שטיוורוה היבצ ןירעכַאמ-עקשטנעה יד ; ןעניטלעוועג
 םויה דע ךָאנ זיא ןוא "דנוב, ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רעט

 -ייוצ ַא ךָאנ ןוא קלָאװ עליצ ןירעדיינש יד ..ּפ .א .ד .ס .ר רעד ןיא

 -קַארַאכ ןעדַארנ ,ןעטסעפ רהיא טימ שטיוורוה היבצ .רעטייברַא יירד
 ןיא טנעכייצעגסיוא ןעמעלַא ןופ ךיז טָאה ,לכש ןעשיטילָאּפ .ןוא רעט

 יד טָאהעג יז טָאה ן'המלש טימ םענייאניא .עּפורנ רעניזָאד רעד
 ןענייז סע יו ,םעד ךָאנ הביבס:רעטייברַא רעד ןיא העּפשה עטסערג
 רהעמ, ןערָאװעג ןענייז סָאװ ,רעירָאטעלַארּפ יד ענעצס ןופ ּפָארַא
 יד ,לאכימ רערילעוואוי רעד ,רענייטש ַא ,ייז רַאפ "גיניזטסואוואב

 .ערעדנַא ענינייא ךָאנ ןוא רעטלַא רעּפעטש רעד ,עטסונ עקרעדיינש

  ןיוש טָאה ,רימ וצ ןעלאפעגניירַא ןענייז סָאו ,ךעלזיירק יד ןיא

 רעקנינילק ַא טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ ןעניוצענוצ געט עטשרע יד ןיא
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 -ןעסָאריּפַאּפ רעטלעקיװטנַא רהעז רעכָא ,רעגנוי רָאנ רָאנ ,רעקנירַאד
 ,טייקבכילקנערק ןייז ףיוא גידנעקוק טינ .ןאמדירפ ןבואר ,רעכַאמ
 ןופ ךיז טנעכייצעגסיוא טסול-סנעבעל ןוא טיײברַא ןייז ךרוד רע טָאה

 רעטנהַָאנ טנעקאב ךיז בָאה ךיא זַא .,רערעהוצ ערעדנַא עלַא עניימ

 רע'תמא , רעניזָאד רעד זַא ,ןהחעז טכייל טנָאקעג ךיא בָאה ,םהיא טימ

 -קרעוטנַאה םוש ןייק טימ ןעדנובראפ טשינ זיא סָאװ "רעירַאטעלָארּפ

 ןופ לוש רעטרַאה א ךרוד ןעננַאנענכרוד זיא סָאוװ ןוא סעיצידַארט
 עלעירטסודניא עשיטסילַאטיּפַאק רהעמ יד ןופ רענייא ןיא טײברַא
 -- קירבַאפ-קַאבַאט ס'נייטשלעדע ןיא -- ענליוו ןופ ןעננומענרעטנוא
 -ַאיצָאס-רוטלוק רעדנַא ןַא רָאג זיא ?רעירַאטעלָארּפ , רעגיזָאד רעד זַא
 -ולֲאּפ רעד .רעטייברַא-ףליהעג ערעזנוא ןופ בור סָאד יװ ,ּפיט רעל !

 רעפרַאש ןעװעג םהיא ייב ןיא םזילַאקידַאר רעלַאיצַאס ןוא רעשיט
 רעטקַארַאכ-ךוב םעד טָא טָאהעג טשינ ןיטולחל טָאה ןוא טקירדענסיוא

 יד ייב ןעקרעמ טּפָא סָאד טנעלפ'מ יו ,?עזיירק ןופ םתוח םעד ןוא

 ךיז ןעבָאה סאה ןעלַאיצַָאס ןופ ןעװויטַאמ יד .םידימלת ערעדנַא

 ןענארפ יד טימ ךיז נידנעשימסיוא טשינ ,םהיא ייב טרעהענ רע'טלוב
 טוג ןוא ננומָאסלָאפרַאפ רעכילנעזרעּפ ,לַארָאפ רעכילנעזרעּפ ןופ

 טנעלפ סָאװ ,ץנעדנעט יד טא .ןעבעל םענעגייא םעד .ןענדרָאניײא

 -ךאלזיירק, ערעזנוא ןופ ?יפ ייב תוחכ עניטסיינ ךס א ןעננילשנייא
 -קַארַאכךעטקעס ןעסיוועג ַא תוהמ ןעצנַאנ רעייז ןעבענוצ ,"ןעשנעמ
 ,ךות ןיא ,ןענייז ווערַאסיּפ ןוא ווָאבװילַארבָאד ןעמעוו ייב ןוא ,רעט
 ןע'נַאמדירפ .סקרַאמ ןוא לַאסַאל יו ,םירבחמ ערעטבילאב ןעוועג
 ,םזיטילעזָארּפ וצ רהענַאב רעקרַאטש ןייז ךיוא טנעכייצענפיוא טָאה
 -ָאלשרַאפ ןוא טייקרעטסניפ רעגיטלַאװנ רעד ןופ ןעבירטעג גידנערעוו
 עכילטע יד .טײברַאעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ןופ טייקנעג

 לעװש ן'פיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ןוא ךאלדיימ טרעדנוה

 "ענ ןענייז סע עכלעוו ,עיצוטיטסָארּפ ןוא טַאירַאטעלַארּפןעּפמול ןופ

 -נורוד ןוא ס'נייטשלעדע ןיא טריטַאולּפסקע ניד'תונמחרבמוא ןערָאוװ
 רַאפ ןעדָאב רעניצניג ןייק טינ רהעז א ןעוועגנ ןענייז ,קירבַאפ ס'ַאשט
 עּפורג א ןענָארקעג ןַאמדירּפ .ר טָאה ןעגעווטסעדנופ .עדנַאנַאּפָארּפ
 רעכאמ-ןעסָאריּפַאּפ יד ןעשיווצ ייס ,ןעיורפ יד ןעשיווצ ייס ,רעננעהנָא
 ?לכב ןוא ?הָאצ ןיא רעגינעו ןעװעג ןענייז ייז .ליבסנַאמ יד
 רערעוש רעבירעד ךָאנ זיא סע סָאװ ,ןעיורפ יד יו רעטריגעליװירּפ

 רעד ייב טנַאה עטכער ןייז .ייז ףיוא חעּפשה ַא ןעבָאה וצ ןעוועג

 ,םהיא רַאפ טבַאנַאב רענינעוו ,ןיקסַאב םהרבא --- טייברַא רעניזָאד

 וצ ךיוא טרעהעג טָאה -- ךַאז רעד ןעבענעגרעביא רהעז ךיוא רעבָא

 ןעועג זיא ןעבערטש רעצנַאו ס'נאמדירפ .לעזיירק ןעניבלעז םעד
 עג ךיז טָאה רע רעכלעוו ןעשיווצ ,עסַאמ ערעטסניפ יד ןעגנערב וצ

 ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,טנאקירבַאפ םעד ןענענ קיירטס ַא וצ ,ןענופ

3 
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 רעניזָאד רעד .עיזַאושזרוב-סיורג רעניטרָא רעד ןופ לָאר עלַארטנעצ

 תעב ,םורא טייצ עגנַאל ַא ןיא טשרע ןערָאװעג םיוקמ זיא םולח

 טימ סיוטשנעמַאזצ ןעפרַאש א ךָאנ ,ןעמ טָאה אפונ ןע'נַאמדירפ

 טא .טייברַא רעד ןופ טגָאזענּפָא קירבַאפ ןופ עיצארטסינימדַא רעד

 טָאה רע .ןעבעל ןייז ןערעדנע לָאז רע זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאד

 ןייז ןעצנַאנרעד וצ ידכ ,דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפוצקעװַא ןעסָאלשַאב

 ןעגעוו .רָאטַאטיגַא רענידנעטשטסבלעז סלַא קירוצ ןעמוק ןוא גנודליב

 רע זיא דלַאב .רימ טימ טדערעג לָאמ ןייא טשינ רע טָאה םעד
 -בַאפ-ןעסָאריּפַאּפ ןיא ןעטרָאד טײברַאעג ,ןילרעב ןייק ןערהָאפעגקעװַא

 .דנַאלסור ןייק קירוצ ןעמוקעג םורא ייווצ רהָאי ַא ןיא זיא ןוא ,ןעקיר

 רָאנ ,ןעמונרַאפ טינ עיצַאטינַא ןייק טימ רעבָא ןיוש ךיז טָאה רע

 -סילַאיב ןיא טלעטשענקעװא טָאה רע :טײברַא רעוויטַאריּפסנָאק טימ

 -לַאיצָאס רעקניל-טסקע רעניטלָאמעד רעד רַאפ קורד עמייהעג ַא קָאט

 .(ַאימאנז עיעשטָאבַאר) "ןהָאפ-רעטיײברַא יד , עּפורג רעשיטַארקָאמעד
 טריטסערַא רהָאי ןעט1898 ןיא םהיא ןעמ טָאה עקַאט קורד םעד טָא ןיא

  וַאּפָארטעּפ ןיא טייצ עננַאל ַא ןעסעֹוענ זיא רע יװ םעדכָאנ ,ןוא

 טָאה רעטעּפש .עקטוקַאי ןייק טקישרַאפ םהיא ןעמ טָאה ,קסווָאל

 טייקניטעט רעד ןיא לייטנָא ןַא ןעמונעג --- וקאב ןיא טּפיוהרעד --- רע

 -ַאנרֶא עכילטפאשטריוו יד ייב רע טייברַא טציא .יײטרַאּפ רעד ןוּפ
 עגנַאפ ַא ןיא ןיקסאב רבח ןייז .טכַאמ-ןעטַאר רעד ןופ סעיצַאזינ
 -השעמ רעד בילוצ ,עמרוט רעקַאטסילַאיב רעד ןיא ןעסעזענ טייצ

  םעד ;רהָאי ןעט1890 ןופ םירבח ענירעביא יד ןוא יקסנַאשזאג |

 ,טינ ךיא סייו םענייז ?רונ ןעגידרעטייוו

 לעװ ךאלזיירק עטשרע עניימ ןוֿפ "םידימלת, ענירעביא יד ןופ
 טָאה סָאװ ,ןעלטָאמ רעכַאמ-לעטשרעב ןעננוי םעד ןענָאמרעד ךיא

 ןייז ןופ ןייארַאפ םעד ןעריזינַאנרָא ןצ ףיוא טײברַאעג גינעוו טשינ

 רעסיוא .טדעטש הייר ַא רעביא טיירּפשראפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ךַאפ

 עניהעפ ןוא ענידעבעל ,עשינרענע ןַא ,לַאנעס עזָאר ןירעדיינש יד םעד

 -ַאװש ןערעוו טגעלפ סעט'רבח יד ףיוא העּפשה רהיא רעבָא .לעדיימ

 .טעטיזעוװרענ רהיא ןוא רעטקַארַאכ ןעשירעשרעה רהיא בילוצ רעכ

 ,זירַאּפ ןיא עיצארנימע רעד ןיא ןעפַָארטעג יז ךיא בָאה רעטעּפש

 .הנרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה טעטיזעוורענ עניזָאד יד ואוו

 ַא ןיא ןיא יז ןַא ,וצרעד יורפ עכילקילנמוא יד סע טָאה טרהיפרעד
 ןופ תוביס יד ,דרָאמטפבלעז ןעגנַאנַאב גנולפייווצרַאפ ןופ טנעמָאמ

 טכוד ,טָאה יז זַא רָאנ סיי ךיא ,טשינ ךיא סייוו גנולפייווצרַאפ רעד

 ַא ןופ !זירַאּפ ןיא ךיז ןעפרָאװעגסיורא רהָאי ןעט1903 ןיא ,ךיז

 .טיוט ףיוא ןערָאװעג טע'נרה'רעד זיא ןוא רעטסנעפ

 -ענ רעטעּפש סָאװטע ךיא בָאה עיצַארנימע רעזירַאּפ רעד ןיא

 רהיא) עזערעט ןירעדיינש יד -- ןירעליש עטייווצ א עניימ ןעפָארט
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 -וועעמעש רעדָא םענעסָאלשרַאפ רהיא בילוצ .,(טינ ךיא סייוו עילימַאפ
 ןופ ןעגנולמאזראפ יד ףיוא ןעדייר גינעוו יז טגעלפ רעטקַארַאכ ןעגיד
 "ורעד ,טייקמאזקרעמפיוא ןייק ךיז וצ ןעהיצוצ טינ ןוא לעזיירק םעד
 ,ןעריטַאטסנָאק ֹוצ דיירפ ערעסערג ַא ךָאנ ןעוועג רימ רַאפ זיא רעב
 -ַאיסעּפָארּפ ענעי ןופ ענייא רהיא ןופ טייברַאעגסיוא ךיז טָאה סע זַא
 ןיא טינ ,תמא ,ךיז ןעפרַאװ סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ סנירעוט עלענ
 ןימ רעד טָא ;ןעזָאלרַאפ ךיז ןָאק'מ ןעמעוו ףיוא רעבָא ,ןעניוא יד
 -ענ ?הָאצ רעסיורג ַאזַא ןיא טָאה יורפ עשיסור יד עכלעוו ,סנירעוט
 עלַא ףיוא גידנעקוק טשינ ,ןענעלפ סָאװ ,ןעײטרַאּפ עלַא ןעבעג
 -מוא טּפָא ןוא ענדורַאמ יד ןָאט תונשקע טימ ,ןעבעל ןיא םילוגלג
 ,עזערעט טָאה ,ןעלױּפ ןיא גידנעבעל .טייברַא עמייהעג ערַאבקנַאד
 -ענ טשינ ןעבָאה סָאװ ,רעטייברַא עשידיא ערעדנַא טימ םענייאניא
 ןַא ןעפַאשעג ,"דנוב , ןופ םַארגָארּפ רעַּאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעטלַאה
 .ּפ .א .ד .ס ,ר רעד וצ ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה סע עכלעוו ,עיצַאזינַאנרָא

 טשינ ןעליוּפ ןיא ןזיא טַאירַאטעלָארּפ רעשיסור ןייק לייוו ,םעד בילוצ
 ןעשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ רעד ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז יז טָאה ,ןעוועג
 עכלעוו ,טײברַא עניזָאד יד .ןענַאזינרַאג עניטרָא יד ןופ ןעטַאדלָאפ יד
 טָאה ,עטיל ןוא ןעלױּפ ןופ .ד .ס רעד דצמ ןערָאװעג טציטשעגנ זיא
 -ינרַאנ יד ןיא תעשב ,רהָאי ןעט1908 ןיא תוריּפ ערהיא טכארבעג
 -ניא רהעז א ןעזיוועגסיורא ךיז טָאה טדעטש עשיליוּפ יד ןופ ןענָאז
 רהָאי ןעט1907 עמַאס יב .גנונעוואב ערענָאיצולַאװער עוויסנעט

 -עשנעמ) .ּפ .א .ד .ס .ר רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-רעטילימ יד ןעבָאה
 -יטקַא ןוא טייקגידעבעל עסיורג ַא ןעלױּפ ןיא ןעזיוועגסיורא (סעקיוו
 .טעטיוו

 ןעטיײברַא ןעמונעג בָאה ךיא יו ,ןָא געט עטשרע יד ןופ ךיילנ

 סָאד .רערעהוצ ןייא ןערָאװעג ןעלעפענ טשינ רימ זיא ,לעזיירק ןיא
 ניבייא ןַא טימ ןוא גנַאג ןעליופ א טימ רוחב רעגנַאל ַא ןעוועג זיא
 עטלַאק רַאּפ ַא טקוקעגסױרַא ןעבָאה סע ןעכלעוו ןופ ,םינּפ ןעניטליגכיילג
 ןהעזענסיוא רע טָאה קילבנֶא ן'םיוא .ןעניוא ענירג עמענעגנַאמוא

 םהיא טָאה'מ --- ?עזיירק ןופ רעדילנטימ ענירעביא יד רַאפ רעטלע
 עשיטילאּפ ןוא עשיטעראעט יד וצ .רהָאי 20 ייב ןעצַאש טנָאקעג
 רע טנעלפ ,ךאלזיירק יד ןיא ןעדיירמורא ןענעלפ רימ סָאװ ,ןענַארפ
 קרַאטש ךימ טנעלפ סָאד ןוא ,סערעטניא םוש ןייק ןחָא ןעהיצאב ךיז
 טוואורּפעג בָאה ךיא תעב ,ךָאנרעד .טייברַא רעד וצ ןעלהיקּפָא

 רעשימָאנָאקע ןיא םידימלת עניימ ןופ ןעשינעטנעק יד ןערילָארטנַאק

 נעלפ ךיא רעדָא זיא ןענַארפ עכילטפירש ייז גידנעבעגרַאפ ,עירָאעט |
 ענױזַא סעּפע רעדָא ,רעפטנע ןייק ןעצנַאנניא םהיא ןופ ןעמוקאב טינ

 יד ןֹופ גנוהיצאב רעד ףיוא ןענָאמרעד ךימ טנעלפ סָאװ ,"ענָאיזַאק,

 ַא יװ סעּפע ."םידומיל , ערעייז וצ ןוא רערחעל יד וצ ןעטסיזַאנמינ
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 טָאה ױזַא) ?לכימ-לארשי ןעמוקסיוא רימ טנעלפ רבא רעדמערפ ןימ

 בָאה ךיא ןוא ,לעזיירק ןיא (רוחב ןעגנַאל םעד טָא ןעפורעג ןעמ

 רימ ןעבָאה םירבח יד רעבָא .םהיא ןעניטייזאב טוואורּפעג ןליפַא

 העּפשה עסיורג ַא טָאה רעסָאלש רעד לעכימ-לארשי ןזַא ,טנָאזעג

 טייברַא רעשיטקארּפ רעד ןיא זַא ןוא ךַאפ ןייז ןופ םירבח יד ןעשיווצ

 .לעזיירק ןיא יו ,רעליופ אזַא טינ רָאג רע זיא

 ךס ַא ןיא ןעוו ,גנורעדנואוורַאפ ןיימ ןעוועג זיא סיורג יו טנייה

 םעד "רעלעוו ןעּפַאנק, ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד ךיז טָאה םורַא ןערהָאי
 םעד רעביא ,רענוד ַא ױװ ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ןענַארטעגכרוד דימלת

 .עּפָארייא רעביא וליִפַא ןוא דנַאלסור ןענידנעקנעד-שיטילַאּפ ןעצנַאג

 יד ןעשיוצ םהיא ןעמ טָאה ,אחרוא בנַא) רוחב רעגנַאל רעד טָא
 רַאפ ןעזיועגסיורא סָאד ךיז טָאה (ןעפורענ עקַאט ױזַא רעטײברַא
 םענייאניא ,זיא סָאװ ,ן'יקסנילּפַאק רָאטַאקָאװָארּפ ןעטמהיראב םעד

 .-ָאװער רעד ךָאנ ןערָאװעג טקעלּפטנַא ,ן'עקנעשטושז ןוא ן'פעזַא טימ
 ןיוש ןערָאװעג יקסנילּפַאק ןיא רָאטַאקָאװָארּפ ַא 5 ןופ עיצול
 טָאה'מ ןעוו ,?לעזיירק ןיימ ןיא ןייז ןייז ךָאנ םורא 26 רהָאי א ןיא
 ,רהֶאי ןעט1896 ןיא "דנוב , ןופ לַאפכרוד םעניימענלַא םעד ייב ,םהיא

 םהיא טָאה'מ זַא ..טריזינַאגרָא טָאה רע סָאװ ,קורד רעד ןיא טּפַאכעג
 ַא ןופ טנַארעפיל רעלענָאיסעּפָארּפ א ןערָאװעג רע זיא ,ןעזָאלענסיורא

 -עג טָאה אפונ רע עכלעוו ,סעקנישַאמ-קורד עניילק ּפיט ןערעדנוזאב

 ןעיירעקורד עמייהעג ?להָאצ עסיורנ ַא ייז טימ טגרָאזרַאפ ןוא טכַאמ

 (=*.ןעיײטרַאּפ ענעדיײשרַאפ ןופ

 רעדילנטימ להָאצ רעטסערג רעד וצ ךּפיהְל ,בָאה ךיא יוו תויה
 רימ ןעמ טָאה ,שידיא ןייק טדערעג טשינ ,לעזיירק רעזנוא ןופ
 סָאװ ,ךעלזיירק-רעטייברַא עניוזַא ןעבענרעביא ןעביוהעגנָא רעטעּפש
 ןעלעטימ םעד רַאפ רעכעה גנולקיװטנַא רעד טול ןענַאטשעג ןענייז
 עשיסור יד ןענעק טונ םירָאװו .שיסור טנעקענ ןעבָאה ןוא ַאווינ

 -עג ןענייז סָאװ ,רעטיײברַא ענעי קילג טָאהעג רָאנ ןעבָאה ךַארּפש

 רהעמ יד ןופ טמַאטשעג ןעבָאה סָאװ רעדָא ?וש-הכולמ ַא ןיא ןעגנַאג

 זיא סע .הביבס רעזַאושזרובךילק רעד ןופ ןעטכיש עלערוטלוק
 ןענייז ךאלזיירק עניימ ןופ דָארג סָאװ ,שודיח ןייק טינ רעבירעד
 -עזעגנָא ןִא טליּפשעג רעטעּפש זעבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ ךס ַא סיורא

 .גנונעוואב רעד ןיא עלָאר ענעה

 םעד טימ ןענרעל סָאד ןעוועג רימ רַאפ רקיע רעד זיא דיירפ ַא
 טעדליבעג ךיז טָאה סָאװ ,רעסָאלש יד ךאלנניא-ןערעל יד ןופ לעזיירק
 רערעטלע רעד ןעוועג זיא סָאד ;רהָאי ןעט1894-08 ןופ רעטניוו םעד

 טכולטנעפערַאפ ןייטשנייוו .א םָאה ן יקסנילּפַאק ןעגעוו םיטרפ עיונעג (*

 : .1921 ןיא "רעקעוו , ןיא
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 עלַא ."דורט, ?ושקרעװטנַאה רעטלעטשעגקעװַא-טוג רעד ןופ סַאלק

 -רענָאיצולַאװער ןוא עטלעקיווטנא רהעז ,עניהעפ ןעוועג ןענייז רעליש

 טקנוּפ ןענרעל טנָאקעג טָאה'מ עכלעוו טימ ,ךאל'מירוחב עטמיטשעג

 זיא סע ןעכלעו ַא ןופ ןעטנעדוטפ טימ יװ ,םַארנָאדּפ אזַא טיול

 רעליש ייוצ ןעבָאה טּפיוהרעד .גנולקיווטנא-טסבלעז רַאפ ?עזיירק

 לאכימ . :טײקמַאזקרעמפיוא ןיימ ןעניוצענוצ ל?עזיירק ןעגיזָאד םעד ןופ

 -ַאפ רעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו ,טרופקנַארפ

 .ןוא ,סערעטניא ןעשיטערָאעט ןייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז ןוא עילימ

 ,רוטַאנ רענימַאלּפ ןייז בילוצ ,טזומעג טָאה'מ סָאװ ,ןַאמדלָאנ עבייל

 -ָאװער עכילנהעוועג ןייק טשינ ַא רָאפ טהעטש םהיא זַא ,ןהעזסיוארָאפ
 ןערָאװעג טקישראפ רעטעּפש ןיא טרופקנַארפ .,ערעירָאק ערענָאיצול

 ןייז םעד טימ טפיוקענסיוא טָאה ןוא ריביס ןייק רהָאי ףניפ ףיוא

 טּפיוהרעד) םורד ןיא רָאטַאזינַאגרָא-.ד .ס סא טייקגיטעט עוװיטקַא

 . .ד .ס .ר רעד ןופ דָאירעּפ-סגנודנירג םעד ןיא (ןָאד ן'פיוא ווָאטסָאר ןיא

 זיא סָאװ .טשינ ךיא סייו םענייז ?רוג ןענידרעטייו םעד .ּפ .ַא

 "רַאפ יו רהעמ ךָאנ גנונעפָאה ןיימ זיא ,ןַאמדלָאנ עבייל רעבָא ךייש

 טָאה ,ןערעוויטנעקַאב רעזנוא ךָאנ דלַאב ןיוש :ןערָאװעג טכילקריוו

 ,ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ ןיא טריטעמָארּפמָאק ךיז רע

 "ןעלאנָאיסעּפָארּפ, עלַאנעלמוא עטשרע יד ןופ רענייא ןערָאװעג ןיא

 "גיא רעזירַאּפ םעד ףיוא טַאנעלעד סלַא ןעוועג ,ײטרַאּפ רעזנוא ןופ

 יד טעדנירגעג טָאה ,רהָאי ןעט1900 ןופ סערגנַאק ןעלַאנָאיצַאנרעט

 ,רעטעּפש זיא ןוא ,"ַארקסיא, רעד ןופ יירעקורד עשיסור עטשרע

 זיא ,ןערָאװעג טקישרַאפ ,טכירעג ןיא עדער רענידרענוד רעד ךָאנ

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ .ק .צ םעד ןופ ךילנטימ ַא ןעװעג ,ןעפָאלטנַא

 -קערש יד ייב סָאד ןעמוקעגּפָא ןיא .עגרָאטַאק ןעמוקאב ךָאנרעד

 רהָאי ןעט1917 ןיא ןוא ,עכָאּפע ס'ניּפילַאטס ןופ ןעגנוננידאב עטסכיל

 .טײקגיטעטײײטרַאּפ עוויטקַא ןייז טיינאב רעדיוו רע טָאה

 ,ץישפיל םוחנ ,לעזיירק ןעניבלעז םעד ןופ דילגטימ רעטירד רעד

 זיא ,ךַאז רעד רענעבענענרעביא ןַא ,?'רוחב רעניהעפ ,רעקרַאטש ַא

 סָאװ ,טכוזדניוש ןופ טייצ ַא ןהֶא ןעברָאטשעג רהֶאְי ןעט1901 ןיא

 טקישרַאֿפ ןעװעג ןיא רע תעב ןוא עמרוט ןיא ןענַארקעג טָאה רע

 ןיא ןיקסנַאשזַאג טימ רהֵאי ןעט1808 ןיא טריטסערַא םהיא טָאה'מ)

 | .(קָאטסילַאיב

 רעטיײברַא יד ןופ רעצימע סעּפע טָאה רהָאי ןעט1894 ןופ ףוס ןיא

 סָאװ ,רעדניבנייא ןַא םענייא טימ ךימ ןערהיפפיונוצ טנעלעגרָאפ

 טזייו רעכלעוו ,עיצַאזינַאנרָא ןייק וצ טציא זיב טינ ךָאנ טרעהעג

 -אב רעד טימ טלהיפ ןוא גנודליב וצ הקושת עסיורג ַא סיורא רעבָא

 ,ל'רוחב ןעגידוועמעש םעד טָא טימ טנעקאב ךיז בָאה ךיא .גנוגעוו
 עסיועג ַא ןעטכילעג ןענעווטסעדנופ טָאה סע ןעניוא סעמעוו ןיא
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 ךיא בָאה גנַאפנָא ןיא .ךיז ןיא ןעבילג ַא ןוא טייקנעסָאלשטנא
 ןערָאװעג דלַאב רימ רַאפ ןיא'ס ןוא רעדנוזאב םהיא טימ טנערעלעג
 טאהעג טָאה דימלת רעיינ ןיימ .הימ יד טרעװו זיא סע זַא ,רָאלק

 ןוא ןענרעל םוצ קשח ןעכילנהעוועגרעסיוא ןַא ,ןעטייקניהעפ ערעייט
 ךיא בָאה ךָאנרעד .םזילַאיצַָאס ןופ ךות םעד ןעננורדעגכרוד טָאה
 עטלעקיוטנע רהעמ יד ןופ לעזיירק םעד ןיא טרהיפעגניירַא םהיא
 -נַארפ רעד ןופ םַארנָארּפ סָאד, טנעיילעג ןעבָאה רימ ואוו ,רעטײברַא
 ,"רעטייברַא יד ןופ םַארנָארּפ, ס'לַאסַאל ,"יײטרַאּפ-רעטיײברַא רעשיזיוצ
 "טסעפינַאמ , םעד ,"עילימַאפ רעד ןופ גנוהעטשטנא יד , 'סלעגנע

 דימלת םעיינ ןיימ טרידנעמַאקער תוחכ עלַא טימ בָאה ךיא המודכו
 עכלעוו ףיוא ,רעטייברַא יד ןופ םענייא סלַא ,עּפורג-לַארטנעצ רעד

 טֶא ךיז ןיא טָאה רע לייוו ,טייקמאזקרעמפיוא יד ןעדנעװנָא ףרַאד'מ
 רערהיפ א ןערעוו רע ןָאק ,ןעלקיװטנַא ייז לָאז'מ ביוא סָאװ ,תויטנ יד
 השמ ןיא טייצ ןיימ ןיא ןיוש .עיצַאזינַאנרָא-רעטיײברַא ןַא ןופ
 יד ןופ רענייא ןערָאװעג תמאב -- ןעסייהעג רע טָאה ױזַא --- ןיקשוד
 ,עיצַאזינַאגרָא רעניטרָא רעד ןיא רעטייברַא עטסכיירסולפנייא עמַאס
 רע .,ןערָאװעג םיוקמ ןיטולחל גנונפָאה ןיימ ןיא רעטעּפש ךָאנ ןוא
 -מוא ןעשידיא ןעטשרע םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 -כיוו יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,"םיטש-רעטייברַא יד, ןַאגרָא ןעלַאגעל
 רע טָאה ךָאנרעד ,"דנוב , ןופ גנוהעטשטנא רעד ןיא עלָאר עטסניט
 "ונוטייצ-רעטייברא יד, עּפורג רעד ןיא טגילייטאב וועיק ןיא ךיז
 רעד ןופ גנודנירג יד טיירגענוצ טָאה סָאװ ,(ַאטעזַאג ַאיַאשטָאבַאר)
 ךילנטימ א ןעוועג טייצ עגנַאל ַא רע זיא םעדכָאנ ןוא ,.ּפ .ַא .ד .ס .ר
 ."דנוב , ןופ .ק .צ ןופ

 ַאירַאמ טכַאמענכרוד טָאה ערעירַאק-ײטרַאּפ עכיג ַאזַא טקנוּפ
 ייב טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ןירעדיינש א ,איַאקסדולַאשז
 ַא ןופ טמאטשעג טָאה סָאװ ,ַאיַאקסדולַאשז .ןפוא ןעלעניגירַא ןַא

 רעשיליוּפ ַא ייב טיײברַאעג טָאה ,עילימַאפ רעזַאושזרוב רענעלַאפעג
 עשיליוּפ טײברַאעג ןעבָאה טַאטשקרעװ רעניזָאד רעד ןיא ;} עטסָאבעלַאב
 עטריזינַאגרָא יד ןופ טייז א ןָא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ךאלדיימ
 םוש ןייק טאהעג טשינ רעבירעד טָאה ַאיַאקסדולַאשז ןוא ,רעטייברַא
 ןיא ךיוא רעבָא ,טפַאשרעטײברַא רעטריזינַאנרַא רעד טימ גנוהיצאב
 -וצמוא עלַאיצַאס יד ןענָארטרַאפ טניו א סעּפע טָאה המשנ רהיא

 ךיז יז טָאה ,ןירעטײברַא סיוא ןערעו וצ טכארטאב טייקנעדירפ
 ,ןירָאזיװָארּפףליהעג ַא ףיוא ןעמַאזקע םוצ ךיז ןעטיירג ןעסָאלשאב
 .רערהעל ַא וצרעד ןעכוז ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,עקרעשוקַא ןַא ףיוא יצ
 עניזָאד יד זא ,טלָאװעג יז טָאה רעבָא טייצ רעניבלעז רעד ןיא
 ךיא .זיירק-סגנואיֹושנֶא רהיא ןעכַאמ רעטיירב ללכב ןעלָאז ןעקָארוא
 ?לָאפוצ א םעּפע ןוא ,ןעקָארוא עטַאוװירּפ ןופ טבעלעג טלָאמעד בָאה
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 סָאד טריסערעטניארַאפ טָאה ךימ ,ךימ טימ טרהיפענפיונוצ יז טָאה

 לעבור 10 ַא סעּפע לכה-ךס גידנענידרַאּפ טָאה סָאװ ,?עדיימ עניזָאד
 ןעקָארוא יירד רַאפ טָאנָאמ א לעבור 8 רימ טגעלענרָאפ ,שדוח ַא

 -סיוא טינ טייצ רעדנַא ןייק רהיא זיא ךָאוו ןיא לָאמ ייווצ ,ךָאװ ןיא

 רהיא ןענעלפ סָאװ ,ןעטנעווא עצרוק יד ןיא יוװ ןענרעל וצ ןעמוקענ

 יד רעסיוא .גָאט-סטייברַא ןערעװש ןעננַאפ םעד ןופ ןעביילברעביא

 יד טימ ןענעקאב יז לָאז ךיא ןַא ,טלָאװעג יז טָאה ,םידומיל-לוש

 ןענעייל לָאז יז סָאװ ןעזייוונָא ןוא עימָאנָאקע רעשיטילַאּפ ןופ תודוסי

 ,רהיא טימ טנעקאב רעטנהענ ךיז בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ .םייחרעדניא

 -רעד ךיז טעוו ַאיַאקסדולַאשז ביוא זַא ,רָאלק ןערָאװעג רימ רַאפ זיא

 רעד ןופ סיורא ןוא ןעמאזקע ןעטלַאהסיוא טעװ --- ?יצ םוצ ןעגָאלש

 ןָאק סָאװ ,ןירעטיײברַא ןַא ןערילרַאפ רימ ןעלעו -- טַאטשקרעװ
 ַא ,גנולקיוטנא ןוא רעטקַארַאכ ,טנעמארעּפמעט רהיא טיול ןערעוו

 טָאחעג טשינ רעבָא בָאה ךיא .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ עניצונ רהעז

 ַא ףיוא ?עדיימ סָאד ןערהיפוצפיורַא ףיוא טומ גונענ ןייק ךיז ןיא

 -רענע רהיא ןופ ךיז ןענָאזּפָא טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,געֹוו
 םעד ןֹופ לָאמַא ךיז ןעסיירוצסיורא ןענָאק וצ ףיוא וואורּפ ןעשינ
 רעבירעד בָאה ךיא .רעירַאטעלַארּפ ַא ןופ ןעבעל ןעטצרַאװשרַאפ

 ןוא קיטַאמעטַאמ ןוא ןייטאל רהיא טימ טנערעלעג טפאהנעסיווענ

 -ילֲאֹּפ עשיטסיסקרַאמ יד רהיא טרעלקרעד ,עיצַאטינַא ןהָא ,גיהור בָאה

 רעד וצ סָאד ןעדנעװאוצנא גידנעװאורּפ טשינ ,עימָאנָאקע עשיט

 טָאה םורא םישדח יירד-ייוצ ַא ןיא רעבָא .גנונעוואב רעשיטקארּפ

 ףמַאק םעד קעװַא טפרַאװ יז זַא ,טנָאזענ ןיילַא ןירעליש ןיימ רימ

 .ןעקָארוא יד ןופ פא ךיז טגָאז יז ןוא ערעירַאק רעכילנעזרעפ רהיא רַאפ
 רענרע ןערָאװעג זיא ענַאל עלעירעטַאמ רהיא יצ ,טשינ קנעדענ ךיא
 ךילנעמ ןייז ךָאנ רהיא לָאז סע זַא ,טלעפייווצרַאפ ןערָאװעג זיא יז יצ

 ןהענכרוד ,ןעמַאזקע םוצ ןעבילבעג ןיא סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא

 ןיא רעכירעד .ןעוועג סע ןיא ױזַא רעבָא ,םַארגָארּפ עצנַאג סָאד
 ַא ןיא ךיז בָאה ךיא ןעו ,דיירפ ערעסערג א ןעוועג ךָאנ רימ רַאּפ
 ךיז טָאה יז יו ךיילנ ,טָאה ַאירַאמ זַא ,טסואוורעד םורא רהָאי בלַאה

 ןַא ןעמונרַאפ ,סנירעטייברַא ערעזנוא טימ ננוהיצאב ןיא טלעטשענ
 יז טָאה'מ ןוא סנירעדיינש יד ןופ עסַאק רעד ןיא טרָא םענעהעזעגנָא
 ןעכלעוו ,לעזיירק ןערעכעה א ןיא ןיטַאדידנַאק סלַא טלעטשענסיורא
 איאקסדולַאשז .מ טָאה רהָאי ןעט1900 ןיא .טרהיפעג בָאה ךיא

 עגנַאל ַא זיא ,"דנוב, ןופ .ק .צ םעד ןיא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג
 זיא יז ,טקישרַאפ יז ןעמ טָאה ךָאנרעד ןוא לַאנעלמוא ןעוועג טייצ

 -עקשטנעה רעננוי ַא טלָאמעד -- ןַאמ רהיא .וװ .א .א ןעפָאלטנַא

 לעזיירק ןעגיבלעז םעד ןופ דילנטימ ַא ךיוא ,ץ"כ דוד --- רעכַאמ

 .ק .צ ןופ ךילנטימ א ןערָאװעג רחיא רַאפ רעהירפ ךָאנ זיא ,םעניימ
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 טיוצ עגנַאפ ַא זיא ןוא (?סָארַאט, רע טָאה ןעסייהעג) "דנוב , ןופ
 ,יײטרַאּפ רעד ןופ רערהיפנָא יד ןופ רענייא ןעוועג

 1804-99 ןערהָאי יד ןיא ןעבָאה סע ןעכלעוו וצ ,לעזיירק ןיימ ןיא
 -ייצענכיוא ךָאנ ךיז טָאה ,ץ"כ ןוא ַאיַאקסדולַאשז ,ןיקשוד טרעהעג
 ננולקיווטנע רעלערוטלוק רענײמעגלַא ןוא טייקניחעפ ןייז טיול טנעכ

 ןעניוצעגוצ רעטעּפש ךיא בָאה םהיא .(סקַאמ) לעדַאנ רעּפעטש רעד
 -רעטעּפ ןיא (יברָאב זויִאס) "ןייארַאפ-ספמַאק, םעד ןיא ןעטייברַא וצ
 ןענילייטאב ן'רַאפ .ןעבילקעגרעבירַא ךיז טָאה רע ןיחואוו גרוב
 עננַאלפ ַא רהֶאֹי ןעט1896 ןיא רע זיא ןייאראפ ןעניזָאד םעד ןיא ךיז
 ךס א רע טָאה רעטעּפש .עקסוװָאלװַאּפָארטעּפ ןיא ןעסעזעג טייצ
 ןַא ןעמונעג טָאה רע ואוו ,ןָאדנַאל ןיא טבעלעג דנַאנַאכָאנ ןערהָאי

 .ןעטנַארגימע יד ןופ טייברַא רעד ןיא ?ייטנָא

 םעד ןעשיווצ ךילסילשסיוא טײברַאעג טָאה עיצַאזינַאנרַא רעזנוא

 ,םהַאנסיוא םענעטלעז ַא ייב ,ןעוועג זיא סָאװ ,טַאירַאטעלַארּפ ןעשידיא

 ױזַא ,רעטײברַא עשילוּפ ןוא עשיווטיל ,עשיסור יד ןופ טלײטעגּפָא
 עלעירטסודניא עניבלעז יד ןוא ןייא ןיא :לעירָאטירעט ,ןעגָאז וצ
 ןיא .ןעדיא רעדָא ,ןעטסירק רעדָא טייברַאעג ןעבָאה ןעגנומענרעטנוא

 עכַאנָאיצַאנ טימ טייברַא רעד ןופ טייקטצינערנאב רעניזָאד רעד

 יד :עעדיא עלַאנָאיצַאנ ירָאירּפַא םוש ןייק ןעוועג טינ זיא ךעלמער

 -קרַאמ עשיסור ןעוועג טושּפ ןענייז עיצַאזינַאנרַא רעזנוא ןופ רעדנירג

 ןעשיליוּפ םעד ןופ טלײטענּפָא אפונ ךַארּפש יד ןיוש טָאה ייז .ןעטסיס
 טכיוװעגנענעג סלַא טַאירַאטעלַארּפ םעד ןופ לייט ןעטריזינָאלַאּפ ןוא
 ,ץנענילעטניא רערענָאיצולַאװער רעשיווטיל-שילוּפ רעניטרָא רעד ֹוצ
 טימ ןערָאװעג טפעהאב זיא םזילַאיצַאס רעד עינָאלָאעדיא סעמעוו ןיא

 -עג ןעבָאה רימ .סעיצידַארט ערענָאיצולַאװער עלַאנַאיצַאנ עפיט יד

 רעבירעד .עשרַאװ וצ -- יז ,עווקסָאמ ןוא גרוברעטעּפ וצ ןעגיוצ

 ,רעטײברַא עשיווטיל ןוא עשיליוּפ יד ןעשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ יד זיא

 ןיא טרהיפעגנָא ןערהָאי רע90 יד ןופ ביֹוהנֶא ןופ ןעבָאה סע סָאװ

 ץנַאג ַא טימ ןעגנַאגעג ,ךעלזיירק ןוא ןענָאזרעּפ ענלעצנייא ענליוו
 ןהעטש וצ ןהעזעג רָאנ טָאה עּפורג רעזנוא .ערעזנוא יװ ,געוו רעדנַא

 .עדנַאנַאּפָארּפ רעניזָאד רעד ןופ רערהיפנָא יד טימ טקַאטנָאק ןיא

 ןיא טיײקטרעדנוזענּפָא ענידנעטשלופ יד טקריוועגטימ ךָאנ טָאה וצרעד

 -ַארּפ ןעכילטסירק םעד ןוא ןעשידיא םעד ןופ רעגייטש-פנעבעל םעד

 -אווער עשיליוּפ יד סָאװ ,הביס יד םעד רעסיוא ; עטיל ןיא טאירַאטעל

 ךּפיהל ,לזמ םעד טָאהעג ןעבָאה רעטייברַא עשיליוּפ יד ןוא- ןערענָאיצול

 רעניטרָא רעד ןופ החנשה יד גידנעטש ךיז ףיוא ןעבָאה ,זנוא וצ

 רַאפ ןעװעג גנוהיצאב עטנהָאנ ַא טלָאו רעבירעד .עירעמרַאדנַאשז

 םנה ,עטפָא עניבלעז יד ןעבָאה ךיוא ןעלָאז רימ זַא ,הנכס א זנוא

 יד ייב ךַאז עכַאפנייא ןַא ןעוועג זיא סע סָאװ ,"ןעלַאפכרוד , עניילק
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 רעט1 רעד יו ,ארנּפד אמוי ַא ןיא ,טרעקרַאֿפ ,ךאלזיירק עשיליוּפ

 -רעטיײברַא ןעמַאזוצ ןענדרָאנייא ןעּפורנ עדייב ןענעלפ ,רעגײטשַא יַאמ

 םעד ןופ רערהיפנַא-רעטייברַא יד ןענעלפ לָאמטּפָא ; ןעגנולמַאזרַאפ
 טייברַא יד ןערינידרָאאק וצ ידכ ,ןעמוקפיונוצ ךיז ךַאפ ןעגיבלעז

 ןענעלפ אפוג ןעטסידנַאנַאּפָארּפ יד טיס .,ףמאק ןעשימָאנָאקע םעד ןיא

 -ניא ןוא רעמייהעג טימס ךיז ןעטייב ,ןעטלעז טינ ןעפערט ךיז רימ

 ןעטסידנַאגַאּפָארּפ עניזָאד יד ןעשיווצ .וז .א .א רוטַארעטיל-רימרָאפ

 יקסווַארָאמ טנעדוטס רענעזעװעג רעד :עטסניטכיוו יד ןעוועג ןענייז

 רע'תמא ןַא ,שטיװעשַאמָאד .רד ןוא ("ץַאיַאז, רע טָאה ןעסייהעג)
 סָאװ ,רענהייצ עסייו ענידנעקנַאלב טימ רעדנַאלב ַא ,םינּפ תרדה

 -עטניא רעקניל רעניטרָא רעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טאהעג טָאה

 ןיא ןיוש .רהיא ןעשיווצ רעֶלוּפָאּפ רהעז ןעוועג ןיא ןוא ץנעגיל

 -רָאד רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,עדייב ייז ןעבָאה טייצ רעזנוא
 ןיא סָאװ ,גנוגעואב רעשיווטיל רערענָאיצולָאװער-לַאנַאיצַאנ רעשיפ

 םעד ןעליײטּפָא ןענעוו ןעטכארט ןעביוהעגנָא ,קרַאטש ץנאג ןערָאװעג

 ערייב ייז ןעבָאה רעטעּפש ; ןעשילױוּפ םעד ןופ םזילַאיצַאס ןעשיווטיל

 -ָאמעדלַאיצַאס רעשיווטיל רעד ןיא עלָאר ענידנערהיפנָא ןַא טליּפשענ

 -ַאמָאד ןיא ,רהֶאי ןעט-1908 ןופ עיצולאװער רעד ןיא ןוא ,עיטַארק

 יד ןופ רענייא ןעוועג ,ןעבענעגרעביא רימ טָאה'מ יוװ ,שטיוועש

 .עטיל ןיא ןערוניפ עשיטילָאּפ עלארטנעצ

 יד ןעשיוצ טרָא ןעטסניטכיו םעד טָאה 1894909 רעטניוו

 שטיוועסורט .ס ןעמענרַאפ ןעביוהעגנָא ךעלזיירק עשיװטיל-שיליופ
 רעטעּפש זיא ןוא קסנימ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,("וַאלסינַאטס,)
 טָאה רע .?יקסוועלַאז, םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא טסוַאװַאב ןערָאװעג
 רעד ןיא .עמרוט ןופ "רבע, ןעסיורג ַא ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש
 רעשיליוּפשיװטיל רענעמואוושוצ קרַאטש שיטערָאעט דעגיטלָאמעד
 -אב רעד ןופ רענערט רעד ןעוועג רע זיא ,הביבס רערענָאיצולָאװער
 זנוא רע ןיא רעבירעד :עינָאלָאעדיא רעשיטסיסקרַאמ רעטמיטש
 ןעגיוצעגוצ ךיז טָאה טייז ןייז ןופ שטיוועסורט .רעטנהענ ןערָאװעג

 רעניטרָא רעד ןיא ןעננערבוצניירא טבערטשעג טָאה רע ?ייוו ,זנוא וצ

 ךיז טָאה סע עכלעוו ףיוא ,תודוסי עשיטסילַאער יד טָא עדנַאנַאּפָארּפ
 טכַאמעג ןעבָאה רימ יוװ ,םעדכָאנ טייברַא רעזנוא ןעריזַאב ןעביוהעגנָא

 שטיוועסורט זיא טלָאמעד .עיצַאטינַא עשימָאנָאקע יד רעטנעצ ן'רַאפ

 ןעבעל ןעשידרערעטנוא םעד ןופ טרעטַאמעגסיוא ןעוועג טינ ךָאנ
  "סנערק יד טָא ןעזיווענסיורא טינ ךָאנ טָאה רע .תופידר יד ןופ ןוא

 ניד'ארומ ןעוועג רעטעּפש זיא סע רעכלעוו בילוצ ,טעטיזעוורענ עכיל

 .םהיא טימ ןעטיײברַא וצ רעווש

 -ַָאװער רענעי ןופ רעהעטשרָאפ ענליוו ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז סע

 דנַאלסור ןיא ןעװעג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,ײטרַאּפ רערענָאיצול
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 ַא ןופ עיצַאזינאנרַא עלַאנעלמוא עטריזינַאגרָא טסנרע עגיצנייא יד
 -עג ךיז טָאה סָאװ ,.ס .ּפ .ּפ יד סָאד ןיימ ךיא .בַאטשסַאמ ןעסיורג
 ענליו ןיא רעהעטשרָאפ רחיא .,רהָאי ןעט1892 ןופ ףוס ןיא טעדנירג
 ,תועמשמ ,טָאה עטיל ןיא רעבָא .שטיװעזדַאר ןעוועג ,ךיז טכַאד ,זיא
 -ַאנרָא-יטַאריּפסנָאק יו טינ רהעמ טנלָאפרַאפ טלָאמעד .ס .ּפ .ּפ יד
 טייברַא יד ןערהיפ וצ טוװאורּפעג טשינ טָאה ןוא ןעליצ עלענָאיצַאזינ
 רעבירעד .,סָאמ רעטיירב א ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןעניטרָא םעד ןעשיווצ
 ןופ טיבעג ן'פיוא רהיא טימ ןעבָאה וצ ןעמוקענסיוא טשינ זנוא ןיא
 שיאעדיא ךיוא רימ ןעבָאה ,בנַא .גנורהירַאב םוש ןייק טייברַא רעד
 סָאװ ,םזילַאיצַאס-לַאנָאיצַאנ ןעשיליוּפ םעד טימ טריזיטַאּפמיס טינ

 -נוא ךרוד ןעבָאה רימ ,טרחעקרַאפ .ןעמערופסיוא ןעמונעג ךיז טָאה
 ןעגנוהיצאב טָאהעג ,עשרַאװ ןיא טבעלענ ןעבָאה סָאװ ,םירבח ערעז
 /ןיא סע רעהעטשרָאפ סעמעוו ,ןעּפורג עשיטסיסקרַאמ עשילוּפ יד טימ
 טָאה ןאגרֶא רעד טָא .?ַאשטינטָאבַאר ַאװַארּפס , ןַאנרָא רעד ןעוועג
 ןעלױּפ ןופ עיטַארקָאמעדלַאיצַאס, רעד ןופ דוסי םעד טגעלעגקעוװַא
 ."עטיל ןוא



 ,ןעהָאק רָאדיזא

 װָאקינװיּפַארק (קישטזַאקירּפ רעד) ןמלס

 טסואוואב זיא רעכלעוו ,ווָאקינוויּפַארק ןמלק

 ,קישטזטקירּפ רעד ןמלק סלַא ענליוו ןיא ןעוועג
 לעװ ךיא רעבָא ,רהֶאי 25 םורא טיוט ןיוש זיא
 .ןעסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק םהיא

 -םוא ןַא טימ שנעמ א ןעוועג זיא ןמלק
 רע טהעטש ןעניוא יד ראפ יו .,טסיינ ןעגיהור
 גידנעטש ,רעזעלג-ןעניוא עסיורג יד טימ ,רימ
 -ןויטקַא יד ןופ רענייא ,טעיימשרַאפ ,טעװַאהרַאפ

 -רעטייברא רעשידרערעטנוא רעד ןיא רעוט עטס |
 טכאנ עלא .טעדנירנעג ךיז טָאה "דנוב, רעד רעדייא ךָאנ גנוגעווַאב

 טימ לָאמ ןעדעי ,(ןעגנוזעלרָאפ) ?סעינַאטישט , ןעטלַאהעג רע טָאה
 -עג ןעניז סרושטקעל עטסרעמ יד .רעטייברא עּפורג רעדנַא ןַא
 ףיוא ,ףיוה ס'קאז ןיא ,זיוה ןיא רעטסעווש ןייז ייב ןעראוועג ןעטלַאה
 ןיא .("סַאנ-שרקח, ןעפורעג סָאד ןעבָאה ןעדיא) סַאג רענלַאטיּפסָאה
 ס'קינלעסַאג ןיא ,קישטזַאקירּפ ַא ןעװעג ןמלק ןיא סָאג רעבלעז רעד

 -עג דיא רעמורפ ַא טָאה םָארק ןופ טנָארפ ןיא ואוו ,טפעשעג-ךוב

 עשידיא ערעדנא ןוא םיליהת א ,רודיס ַא ןעפיוק וצ ןענירק טנעק
 ןוא טיובעג ךיז טָאה רעבָא רעמיצ ןעטשרעטניה א ןיא ןוא ,םירפס
 ןעטפנוקנעמאזוצ עמייהעג .גנוגעוואב ערענָאיצולָאװער יד טדימשעג
 טפָא ץנאג ןעטראד ןענייז רעוט-סננוגעװַאב ןוא ןעטנענילעטניא ןופ
 ןופ ןיא רוטַארעטיל ערענָאיצולַאװער נינייו טינ ןוא ןעמוקעגרָאפ
 -ַאר ןעצנַאג םעד רעביא ןערָאװעג טיירּפשרַאפ טפעשענ-םירפפ םענעי

 ,טרימרָאפ ךיז טָאה גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער ַא רָאנ ואוו ,ןָאי

 א ןעדנירג וצ סעקישטזַאקירּפ 8 ןופ גנולמאזראפ עטשרע יד
 -ַארק ןמלק ייב ןעמוקעגרָאפ 1890 ןיא ןיא ןײארַאפ-סעקישטזַאקירּפ

 עזיד ןופ רעביירש רעד ןעוועג ןענייז דנעזעוונַא .םָארק ןיא ווָאקינוװיּפ
 ַא) לעקצַאח ,(קישטזַאקירּפ-עלַאקַאב ַא) ןבואר ,ןייטשנייוו ריאמ ,ןעלייצ
 (קַאװטיל .א) טנאפלעה לעקנַאי םייח .ןמלק ןוא (קישטזַאקירּפ-?עבעמ
 ַא טקעדטנא זנוא רַאפ טָאה רע  .גנולמַאזרַאפ יד טנעפעעג טָאה

 ןעבָאה טייצ רענעי ןצ סעדער יד ןוא סעיצַאטינַא יד .טלעוו עיינ
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 ליפ ױזַא ןיא סע .טציא יו רעטקַארַאכ רעדנא ץנַאג ַא ןעגָארטעג
 עכילגעט יד ןוא ןענַארּפ עשימָאנָאקע יד ןעגעוו ןערָאװעג טדערעג טינ
 ןעראוועג טניילעג זיא טכיוװעג טּפוה רעד .ןעמעלבָארּפ רעטײברַא
 שממ ןעבָאה רימ .ןעגַארפ-טלעװ עניימענלַא ןוא עשיטילַאּפ ףיוא
 רעד ןוא ןעמונעג גנַאל טינ טָאה סע .רעטרעוו ענייז ןעננולשעג

 ערענָאיצולָאװער ענידלאווג א ןערָאװעג זיא ןייארַאפ-סעקישטזַאקירּפ
 ,דנַאלסור ןופ טעטש עגיטכיו עֶלַא ןיא ןעגנוליײטּפָא טימ טכַאמ
 | ,עטיל ןוא ןעליוּפ !

 :ראפ-סעקישטזַאקירּפ רעזנוא טָאה גָאטײב תבש ןעסיוועג א
 -ַאב םעד ןיא םואעליבוי ןעכילרהעי ןעטשרע ןייז טרעייפעג ןייא
 ןעלורטַאּפ ערעזנוא .ענליו רעטניה ,דלַאװ םסעטערקַאז ןעטסואוו

 עכלעוו ,קירוצ רהָאי 88 טימ ענליוו ןופ ןערענָאיצולָאװער עּפורג ַא
 .סעקושטזַאקירּפ ןופ ןייאראפ םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןעוועג ןענויז

 .צעי) ןייטשנוווו ריאמ זיא ,סטכער וצ סקניל ןופ ,רעטשרע רעד
 -זַאקירּפ רעד) ןטלק זיא ןעלירב טימ רעטירד רעד ןוא (עקירעמא ןיא
 .וָאקינוװיּפַארק (קישט

 .דלַאװ ןופ ןעטייז ענעדישרַאפ ףיוא ןערָאװעג טלעטשענסיוא ןענייז
 ,םורא ןוא ,לָאט ַא ןיא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ ץַאלּפ רעד

 טימ םירבח ערעזנוא ןענַאטשעג ןענייז ,רעצעלּפ עניגרעב יד ףיוא

 ףיוא טיירג ,טנעה יד ןיא םירישכמ ערעדנַא ןוא סנעזייא ,סנעקעטש
 ייב .ןענָאיּפש ןֹוא יײצילַאּפ רעד ןופ לַאפרעביא ןעכילנעמ ןעדעי

 -ָארּפ עלַא ןופ רעטערטרַאפ ןעוועגנ דנעזעוונָא ןענייז גניטימ ןעזיד
 ןעשיוצ .טָאטש ןופ ץנעגילעטניא עצנאג יד ,ןענייאראפ עלענַאיסעּפ
 ,סַאװטיל .א ןעװעג ךיוא ןענייז ןעוועג דנעזעוונא ןענייז סָאװ יד
 רענעי וצ רָאטַאטינַא רעטמירַאב א) רעקסנימ רעד עשריה ,ןמלק
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 רעטעּפש ןערהַאי טימ זיא) רעטייוו ןָארא ,רעמערק ידַאקרַא ,(טיוצ
 סע .רעביל ,(סעקישטשמָארגָאּפ עשיליוּפ ןופ ןעראוועג טע'גרה'רעד

 ןוא סעדער ערענָאיצולַאװער ענידרעייפ ןערָאװעג ןעטלאהעג ןענייז
 רעבָא זנוא ןיא סע .רעדיל ערענָאיצולַאװער ןעננוזעג טָאה גראװגנוי
 ןיא .ףֹוס םוצ ןיב בוט-םוי םעד ןענידנע וצ ןעוועג טרעשַאב טינ
 ןופ םענייא ןופ ףייפ רעניכליה ַא טרעהרעד ךיז טָאה ןעגניז ןעטימ
 .ןהעגוצ ךיז ןעלָאז רימ ןא ,לאנניס ַא ןעװענ זיא סָאד .,ךעלגרעב יד

 גנולמאזראפ יד ןעסירעגרעביא ןוא ןעראוועג ליטש ךיילג ןענייז רימ
 -וצ ךיז ןעבָאה עטלעמַאזראפ טרעדנוה עכילטע יד .,ןעטימ ןיא

 ןהֶא טגידנעעג ךיז טָאה גניטימ רעד ןוא דלַאװ ן'רעביא טיירּפש

 .תונברק



 .ללימ ןַאשזד

 ,ענליוו ןיא "דנוב , ןופ רָאּפנעמַאזצ רעטשרע רעד

 ((עגגורעגירע)

 -ףירב רעד .1897 רהָאי ןיא ,רעבמעטּפעפ עדנע ןעוועג זיא סָאד

 סייוו ךיא !ענליו ןופ .גנוטייצ א טגנאלרעד ךימ טָאה רעגערט

 ַא ןיא סָאד -- טפָא ןענירק סָאד געלפ ךיא .טניימ סָאד סָאװ
 ןוא ,טייברא רעד וצ קעװַא ךיילנ ךיז ץעז ךיא .,ףירב רעטרירפיש

 ןופ ליו ןעמ סָאװ סיוא ךיא ןיפעג ןעציווש ןוא שינרעטַאמ ליפ ךָאנ

 רעד ןופ רערהיפ רענידסלאמַאד רעד ,רעמערק רעדנַאסקעלַא  :רימ

 רימ טלייט ,עיצאזינַאנרָא רעשיטַארקַָאמעד-לאיצָאס רעשידיא רענליוו

 -ךֶא יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטריטקעיָארּפ גנַאל ןיוש דעד זא ,טימ

 ;ענליװ ןיא ןעמוקרָאפ טעװו טעטש ענעדישרַאֿפ ןופ סעיצַאזינַאג
 ַאזַא ןוא אזַא ףיױא ,טייצ ַאזַא ןוא ַאזַא ןיא ןעמוק ףראד ךיא זא
 ןופ ןוא ,ןעצימע ךָאנ ןוא םהיא ןענעגענַאב ?עװ ךיא וואו ,סָאנ

 .ןעלַאטעד עגירעביא יד ןעסיוורעד ךיז ךיא לעוװו ייז

 רעשילוּפ רענהעשרעדנואו ַא ,רעמירַאװ א ןעװעג ןיא סע
 / ןיא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא .טוג רהעז סָאד קנעדענ ךיא גָאט טפברעה

 /-ַאמ ןעק ,רעטעװ רענהעש ַא וליפא ,טייקגיניילק א ןעוו ,ןערהָאי יד
 !טכירכַאנ ַאזַא ָאד ןוא .ךילקילג ןעלהיפ ךיז ןעשנעמ םעד ןעכ

 ןיא ךיירפ ןייפ .ןעטייקנינילק וצ טרעהעג טשינ ךָאד טָאה סָאד
 | .ןעביירשַאב וצ טשינ טושּפ ,זָאלצינערג ןעוועג

 ךיז בָאה ךיא .טעטרַאװרעמוא רָאנ ןעוועג טשינ זיא הרושב יד

 ,יר ןופ רענייא ןעוװעג ןיב ךיא  .גנַאל ןיוש רהיא ףיוא טכירעג

 ,ןעבעל טזָאלעג טשינ עּפורג עגידנערהיפנֶא רענליו יד טָאה סָאװ

 .רהָאפנעמַאזוצ ןעכיג ַא נידנעדעדַאפ

: 5 

 -נַא ןייק ןיא ןוא ,עשראוו ןיא טבעלעג טסלאמאד בָאה ךיא

 -עג טשינ רעטייברא עטריזינַאגרָא עשידיא יד ןענייז טָאטש רעד
 ןופ ײטרַאּפ ַא ןעדנירג ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ױזַא ןעוו
 ,טָאטשי-טּפיוה רעשיליוּפ רעד ןיא יוװ ,טַאירַאטעלַאדּפ ןעשיריא |

 יטלעהרַאפ ןעװעג ךָאנ זיא עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאנרָא רעזנוא
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 ןענעלעג ןיא טייברַא רהָאי יירד יו טשינ רהעמ  .גנוי גיסעמסינ
 ןהֶא טאהעג יז טָאה געוו רהיא ףיוא רענרעד רעבָא .ךהיא רעטניה

 | .סָאמ ַא
 -נוא .ןעסַאמ ןיא זנוא וצ ןענַאטשענוצ ןענייז רעטייברא ,תמא

 ךס א .ןעטיישטרָאפ עטסערג יד טכַאמעג טָאה עיצַאזינַאנרָא רעז
 ךיז ןעבָאה --- ךילריטַאנ ,עלַאנעלמוא --- ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 -עכעד טינ -- טאהעג ןיוש רימ ןעבָאה 1897 רהָאי ןא ,טעדליבעג

 -ַאֹּפ 200 םורַא -- רעטייברַא עטדיזינַאנרַא-לענָאיסעּפָארּפ יד גידנעג

 .רעדילנגטימ עטריזינַאגרָא-שיטיל

 ,אקסדולָאשז ירַאמ עקרעדיינש יד ,היבצ ןירעכַאמ עקשטנעה יד

 ,עיירט ץלַא -- ערעדנַא ןוא ןָאזחסּפ ,ןַאמדִלָאג ןָאעל ןעסָאלש רעד

 סרערהיפ יד ןעװעג ןענייז -- ןעסָאנעג ענעבענעגרעביא ,עגיהעפ

 | ,גנונעװַאב דעד ןופ
 ן'פיוא ןעטָארטעגסױרַא רימ ןענייז םוחת ןעצנַאג ןיא עטשרע יד

 .טלַאהניא ןעשיטיִלָאּפ ַא טימ ןעפורפיוא ןעטײרּפשרַאפ ןופ געװ

 .ַאמ א -- עיצַאמַאלקָארּפ עטקורדעג עשידיא עטשרע יד ליפא
 רהיא ןעוועג ןיב ךיא  .עשרַאװ ןופ סױרַא זיא --- עיצַאמַאלקָארּפ

 | .ענליוו ןיא טײרּפשרַאפ ןעווענ ךיוא זיא יז .,רבחמ

 א א

 ןיא טייקניטעט-סגנורעלקפיוא ןוא -סנָאיצַאזינַאנרָא רעזנוא ,ָאי

 -רַא רענידרעטייו רעד ןופ ןוא .טוג רהעז ןעגנַאנעג ןיא עשרַאװ
 .גלָאֿפרע ןעטסעדג םעד ןעבָאה וצ טפָאהעג רימ ןעכָאה טייב

 -עג ךילקערש ןעװעג ןיא גנולקיװטנע עלַאמרָאנ רהיא רעבָא
 -ויִצילָאּפ-שיטילַאּפ ןופ טרעטשעג ןעװעג ךס ַא זיא יז זַא .טרעטש

 גינייו טשינ רעבָא .ךילדנעטשראפטסבלעז זיא ,ןעגנוגנידַאב עשיא

 ןופ טמַאשטנייפ ןוא טּפַאשרעננעג יד טכַאמעגנָא זנוא טָאה תורצ

 רָאנ ,ןעלױּפ ןיא רָאנ טשינ ײטרַאּפ רעטסגיטכעמ טסלאמאה רעד
 רעשיטסילאיצַאס רעשילוּפ רעד ןופ -- טּפיוהדעביא דנַאלסור ןיא

 | .(.ס .ּפ .) יײטרַאּפ

 -יֵלֶאֹּפ ןעוװעג ןענייז ,זנוא וצ טָאהעג טָאה יז סָאװ ,תונעט יד

 .עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיט

 םַארגָארּפ רעזנוא ךָאנ ןעטַארקָאמעד- לאיצַאס ןעוועג ןענייז רימ

 ן'םוא ןענַאטשענ ןענייז רימ ;קיטקַאט רעזנוא ךָאנ ןוא ךָאנ

 -רַא יד ןופ ףמַאק רעראדילאס א ניטיונ זיא סע סָאד ,טקנוּפדנַאטש

 רבונ ,דנַאלסוד ןיא ןעניואו סָאװ ,ןענָאיצַאנ ע 5 ַא ןופ רעטייב

 ןערעזנוא ןעכילקריוורַאפ וצ ןוא םזיטולָאסבַא ןעשירַאצ םעד ןייז וצ

 א ,ןעזיועגנָא גידנעטש ןעבָאה רימ ;ןעלַאעדיא עשיטסילאיצאס

 רעזנוא ןייז ךיוא טעװ טַאירַאטעלָארּפ ןעשיסור םעד ןופ ןוחצנ רעד
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 -ענ רימ ןעבָאה ענַארּפ רעשידיא רעד ןופ טיבעג ן'םיוא .ןוחצנ
 .רענריב ר א פ ןוא ןעצעזעניסמַאנסױא עלַא | ע ג ע ג טפמעק
 -עדָאפ יד ןַא ,טכַארטעג ןעבָאה רימ ןוא .גנוגיטכעראבכיײלג עכיל
 הנידפ רעזַאושזרוב רעשילוּפ רעניגנעהּפָאננא ןַא ןופ גנור
 -ַאיצַאס רעד ןֹופ ןעגנורעדָאפ עטשרע יד ןופ ענייא ןייז טשינ ןעק
 געו ןייא ףיוא טשינ רָאג ןיא יז זַא ןוא ,טפַאשרעטייברַא רעשיטסיל
 .גנונעוואב רעזנוא ןופ

 רעשיטסילַאיצַאס רעשילוּפ רעד ןופ גנוניימ רעד ךָאנ ,רעבירעד
 -ַאנָאיצַאנ עשידיא ,ןערָאטַאקיפיסו -- ןעװעג רימ ןענייז ,יײטרַאּפ
 ןעגנובערטש עלַאנַאיצַאנ ןוא עשיטילַאּפ יד ןופ םיאנוש ,ןעטסיל
 רעד ןופ סרעפלעה עטקערידנוא ןוא עטקעריד ,קלָאפ ןעשיליוּפ ןופ
 .עיטַארקַאמעד-ל?איצַאס רעשיליוּפ

 -וַּפ רעד ןופ המחלמ עניצרעהמירַאבנוא ןַא --- טַאטלוזער רעד
 .ונוא ןענעג ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיל

 ראו ןיא גיטעט ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעמעלַא זנוא דַאפ ןוא
 ,ס .ּפ .ּמ רעד ןענעג "עוויסנעּפָא-ןענעג , א זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ,עש |

 -ַארּפ רעשידיא רעטריזינַאנרַא רעד ןעוו ,ןאד רָאנ ןערעוו םריפעג ןעק
 ןיא טגינייארַאפ ןייז טעוו םוחת ןֹופ טעטש על ַא ןופ טַאירַאטעל
 רעכילטייהנייא ןַא טימ ,םַארנָארּפ ןערָאלק ַא טימ ,ײטרַאּפ ןייא
 -רַאו רעד ןופ ךָאנ תוחכ יד ךָאנ ןעוועג טשינ זיא סע .קיטקַאט
 יד סָאװ ,ןעלַאפנָא עֶלַא ןענָאלשוצּפָא ןײלַא עיצאזינַאגרַא רעוועש
 ךָאנ .זנוא ףיוא טכַאמעג טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עטסקדַאטש
 -עי ןופ עיטַארקָאמעדזלַאיצַאס עשיליופ עצנַאו יד סָאו ,רהעמ
 עקּפורג רעדנעטיידאבמוא ,רעניילק ַא ןופ ןענַאטשַאב ןזיא םטייצ רענ
 .ףליה רעזנוא ךרוד רָאנ טריטסיזקע טָאה עכלעוו ,ןעטנעגילעטניא ןופ

* 
 לא לא

 ךיז ןעגענַאב ךיא .ענליו ןיא ןיא עיצַאנעלעד רעװעשרַאװ יד
 -טימ בעלג טימ -- ךיז טכַאד דימ -- ןוא ן'רעדנַאסקעלַא טימ
 רעייז סיוא ןעקירד ייז .ןענָארטוצ סָאװטע ןענייז ייז .ן'שטיווָאקינ
 ,רָאפנעמַאזוצ םעד ןעגיײלוצּפָא יאדכ רשפא ןיא סע זַא ,גנוניימ
 ַא ןיא סע .ןעגנוכוזזיוה עכיירלָאצ ןעמוקעגנרָאפ ןענייז טשרָאקַא
 ןענייז ןעטַאגעלעד רעקסבעטיו ןוא רעקסנימ יד .רַאפעג -עסיורג
 ןעמ טָאה רימ .ןערָאפענסױרַא טשינ ןליפַא ?ייוורעד םעד בילוצ
 ךיז ףירב רעד טָאה אמתסמ רָאנ .ןעבירשעג םעד ןעגעװ ךיוא
 | ..,טניטעּפשרַאפ

 ! ןעפָארטעג זנוא טָאה רענוד ַא יוו

 -עק רימ ,ןערעװ ןעטלַאהענּפָא ןומ רָאפנעמַאזוצ רעד ,ןיינ
 עכילנעמנוא ןא ןיא סָאד .טנעה עגידייל טימ קירוצ ןערָאֿפ טשינ ןענ
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 -ַאב ןיא סע .ןעפלָאהעג ןעבָאה ןעטסעטָארּפ עסייה ערעזנוא ...ךַאז

 ,טיברַא רעד רַאפ ןעמענ וצ ךיז ךיילנ ןערָאװעג ןעסָאלש

 א ןיא ; ענליו ןיא קעשיקול ףיוא ,ךייט ןֹופ טייוו טשינ

 רענרעצליה ,רענילק א ןיא ;לעסעג עננע ענעפרָאוװרַאפ ,עליטש

 -רענעטלַאהַאב ,קיטכיזרָאפ ךיז ןעבָאה -- עקלאש ַא ףיוא ,לעזייה
 -קע טסלאמאד עטסערג יד ןוֿפ ןעטַאנעלעד עלַא טלעמַאזרַאפ טייה
 .סעיצַאזינַאגרָא-רעטײברַא עשידיא עדנעדיטסיז

 סע טָאה קורדנייא ןַא רעבָא ,ןיילק ןעוועג ןיא ?ערעמיצ סָאד
 ןיא סע ?ייו -- רעמיצ ןעסיורנ ניסעמסינטלעהראפ ַא ןופ טכַאמענ

 ַא ,לעקניױו ןייא ןיא ?עטעב א .לעבעמ ןהֶא ,טפוּפ טעמכ ןעוועג

 ןיא שיט רעטקעדענוצ טשינ ,רעטסָארּפ ַא ,ןעטייוצ א ןיא ברָאק

 -וצ רעטשרע רעד ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא זיא סע ואוו זיוה יד
 רעד ןעבעל ךיז טנופעג זיוה יד ."דנוב , ןופ (גנודנירג) רהָאפנעמַאז
 (סַאג עקסווָאקאמ עגילָאמַא) סַאג רענמערוט רעד ףיוא עמרוט רעקשיקול
 .ענליוו ןיא

 ,ןעמעלַא רַאפ טקעלקעג טשינ ןעבָאה ייז .ןעלוטש עכילטע .ןעטימ

 טעב ן'פיוא ןעציז רעדָא טזומעג ןעבָאה ןעטַאנעלעד ענינייא ןוא

 | .ןהעטש רעֶדָא

 -- געט יירד ןופ ךשמ ַא ןיא ןיא ,לעדעמיצ םעד ןיא ָאד טָא

 "עג ןעטלַאהענּפָא -- ליטס םעיינ רעבָאטקָא ןעט10 ן'זיב ןעט8 ןופ
 "דנוב , רעד ןיא ָאד ."דנוב ,, ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטשרע רעד ןערָאװ

 רעטנוזעג ַא ןערָאװעג טניײלענקעװַא זיא ָאד ןערָאװעג ןעריובעג

 -ָאס עטדיזינַאנרָאטסעב ,עטסגיטכעמ יד ןופ ענייא רַאֿפ טנעמַאדנופ
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 ,ײטרַאּפ א רַאפ ; ןעליוּפ ןיא ןוא דנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצ
 -ָאה טיײקטריזינַאנרָא ,ןילּפיצסיד ,טײהנעטלַאהעגסױא:םַארנָארּפ סעמעוו
 .ןעײטרַאּפ עדעדנַא רַאפ רעטסומ ַא רַאפ טייצ עגנַאל ַא טנידעג ןעב

 יד .ןערָאפעגנעמַאוצ ךיז ןענייז ןעשנעמ 11 יװ טשינ רהעמ
 סע .רעמענלייטנָא רהעמ טזָאלעוצ טשינ טָאה "עיצַאריּפסנָאק,
 ,ענדָארג ,ןָאנרַאמס ,קסניווד ןיא יוװ סעיצַאזינַאגרָא ךס ַא ןעוועג ןענייז
 ,דנוב-רעטייברַא-רעטשרעב דעד ,קסווָאטילטסערב ןוא ענוװַאק רשפא
 ןעקיש וצ טכער א טָאהעג ייז ןעטלָאװ ןעגנוננידַאב ערעדנַא ייב סָאװ
 ןייז ףרַאד ןעמ .עבָארּפ עטשרע יד ןיא סָאד רעבָא .ןעטַאנעלעד
 -ַאיב ,עשרַאװ ,ענליו :טעטש יד יוװ ,טשינ רהעמ ןוא ,..גיטכיזרָאפ
 סָאװ ,עּפודג-רעטייברא יד ךיוא ןֹוא ,קסבעטיוו ןוא קסנימ ,קָאטסיל
 ערהע יד טאהעג ןעבָאה ,"עמיטש רעטייברַא, יד ןעבעגעגסױרַא טָאה
 -ידיא םענײמעגלַא, םעד ןעדנירג ןיא לייטנָא ןַא ןעמענ וצ קילג ןוא
 ."ןעליוּפ ןוא דנַאלסור ןיא דנוב רעטייברַא ןעש

 - אל |

 ,רָאפנעמַאזוצ ?רעשידָאמטלַא, ןא ,רענדָאמ א ןעוֶועֶג ןיא סָאד
 -ראפ ענייק .ןעגנוגנידַאב עשיסור ענידסלאמאד יד ןופ טקודָאדּפ ַא
 -רֶא יד וצ טקישעגרעדנַאנַאֿפ טינ גנונעדרָא-גָאט יד .ןעגנוטייראב
 -עלעד ןעבילקענסיוא ןעמ טָאה ןעטעטימָאק יד ןיא .סעיצאזינַאג
 "סעיצקורטסניא, רָאּֿפ א סעיסוקסיד ןהֶא טעמכ ייז ןעבענעג ,ןעטַאנ
 ױזַא ןיא ץֹלַא ?ןעריטוקסיד ךָאנ סָאװ וצ .סעֶלַא סָאד ןוא --
 םעד ןעגָאז ןעק ןעמ -- ל?יצ-טּפוה םעד ךָאד טסייוו ןעמ ,רָאלק

 ןעשידיא ןופ ײטרַאּפ א ןעדנירג :רָאפנעמַאזוצ ןופ --- ליצ ןעגיצנייא
 אפוג רָאפנעמַאזצ ן'םיוא ןעננולדנַאהדַאֿפ יד ןוא  .טַאירַאטעלָארּפ

 -גייא עצרוק א טלַאה רעדנַאסקעלַא .שידָאמ-טלַא ךיוא ךיז ןערהיפ
 -יא רעד ןופ עטכישעג רעד רעביא קילברעביא ןימ ַא ,עדער-סטירט

 -ייו רהיא ןופ ןעטכיזסיוא יד רעביא ןוא ננונעװַאב דעטייברא רעשיד
 -- ךיג טדער רע ,רענדער ןייק טשינ זיא רע .גנולקיווטנע רענידרעט

 . יד .שינעלייא ןיא טנעוואד סָאוװ ,דיא רעמורפ א יװ ,טּפַאכ רע ,ךיג
 ןעטלאה וצ טעדַאטסענ טשינ ךיוא ךיז ןעבָאה ןעטַאגעלעד ענירעביא
 ןעטַאבעד יד ןיא ,טעטש יד ןופ ןעטכירַאב יד ןיא .סעדער ענהעש |

 ,עיצאזינַאנרָא רעטנינייאראפ רעיינ רעזנוא ןופ ןעמָאנ םעד ןענעוו
 -לאיצַאס רעדנעלפור רעגיטפנוקוצ רעד וצ ןעננוהיצַאב יד ןעגעוו

 -ָאפ עלעיצעּפכ ערעזנוא ןעגעוו ,ייטראּפ רעטייברא דעשיטארקָאמעד

 רעטייברַא , רעד ןענעוװו ,רעטייברא ע ש י ד י א סלא ןעגנורעד

 סעדער יד .טשינ טרָאװ ןעקירעביא ןייק ןעמ טרילרַאפ --- "עמיטש
 -נילק ,ןעזארפ ענהעש .ןעקורט ,ךַאז דעד וצ ,ךַאפנייא ,ץרוק ןענייז
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 -עה טשינ רָאג ךיז טזָאל סָאד --- רעטרעװ עטצוּפענסױא ,עגידנעג

 עלַא טעמכ .ןעטאבעד עלעמרָאֿפ עסיורג ענייק ,טּפיוהרעביא .ןער
 .ןעמונעגנָא גימיטשנייא ןערעוו סעיצולָאזער

 רעמענלייטנא יד ןעבָאה יצ ענַארּפ יד טפָא ךיז טלעטש ןעמ

 רעיוהעגמוא ןא רַאפ סָאװ ,ןענַאטשראפ רָאפנעמַאוצ ןעטשרע ןופ
 סאוו ,ןעליּפש טעוװ עיצאזינַאגרָא ענעפאשעג-יינ יד עלָאר רעסיורנ
 ערעדנַא ןיא טפַאשרעטיײבדַא רעשידיא רעד ףיוא סולפנייא ןַא רַאפ
 טשינ רימ ןענייז םיאיבנ ןייק .ןעבָאה רעטעּפש טעװ יז רעדנעל

 ,ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ טיײקכילכַאז יד דעבִָא .טשינ סיוועג .,ןעוועג
 -וצ ן'כָאנ דיירפ עזַאלדנע יד ,דיירפ יד ןֹוא ,רע'םינּפ עטסנרע יד

  ןעבָאה ריס יו .םינמיס עטנַאסערעטניא ךָאד ןענייז רָאפנעמאז
 ,ןרעו טכַאװשענּפָא טשינ לָאז ,"דנוב, רעד ,רע זא ,ארומ טַאהעג
 זַא !גנוריגער דעשיסור רעד ןופ ּפעלק יד ןופ ןעדייל טשינ לָאז

 ןערעװו טקלעװרַאפ טשינ ןעלָאז ןעמולב ןוא ךעלטעלב עגנוי ענייז
 טַאהעג טלָאה יוזא ןעבָאה ריס ..ןעטניוו עזייב ןוא עטלַאק יד ןופ

 -פָאה רעזנוא ןעװעג זיא רע ."דנוב, םענעריובעג טשרָאקַא םעד

 ץלָאטש יוזַא ןעוועג ןענייז ריס .טסיירט רעזנוא ,דיירפ רעזנוא ,גנונ
 -עוו ןעבירשעג ןעבָאה רימ יו ןוא סָאװ ץלַא טנעייל ! םהיא טימ

 יֹוזַא .עביל טימ לופ ,רעטרעװ עטרַאצ .טייצ עטשרע יד םהיא ןעג

 רימ .דניק ניצנייא-ןוא-ןךייא רהיא ןענעוו רעטומ עדנעביל א טדער

 טשינ ןעבָאה רימ ,םהיא ןיא ןערעלעפ ןייק ןהעזענ טשינ ןעבָאה

 םורק טקוקעג םעד בילוצ ןעבָאה רעננעג ערעזנוא .ןהעז טָאװעג

 טזייוו סָאד רעבָא .ןעכַאלסױא טּפָא זנוא ןענעלפ ייז ;זנוא ףיוא

 סע  .עיגָאלַאכיסּפ רעזנוא ןענַאטשרַאפ טשינ ןעבָאה ייז זַא ,זיולב

 קורדסיוא רע'תמא ןא ,רעיירט ַא ,דעכילריטַאנ ַא ןעוועג ךילקריוו זיא

 .ןעלהיפעג ערעזנוא ןופ

 ?"דנוב םענהעש רעזנוא ןופ רעדנירג יד ,טציא ייז ןענייז ואוו |

 יירט ןעבילבעג ייז ןעניז ?טכַאמעג ייז ןופ ןעבעל סָאד טָאה סָאװ
 ןעסערעטניא יד וצ ,ןעגנונפָאה ,ןעלאעדיא ענידסלאמאד ערעייז וצ
 ?ןעטילעג ןוא טפמעקעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו בילוצ ,סַאלק םעד ןופ
 ראפ סאוו ?טעדנירגעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןוא
 -נואה ענעי ךָאנ רהֶאְי 87 -- רעביא טציא ייז ןעבעל ןעלהיפעגי

 ?געט ערַאברעד
 | ? טסייוו רעוו

 -שנעמ רעד ןופ םי ןעטיירב םעד ןיא ןעּפָארט א זיא רהָאי 87

 רענלעצנייא ןא ןופ ןעבעל ןיא ?יפ רהעז רעבָא ,עטכישעג רעכיל

 -נעמ ליפיוו ןעדנעטשמוא ןופ קורד םענדעזייא םעד רעטנוא .ןָאזרעּפ

 יו ?יִפיִו .? טייצ אזַא ןופ ךשמ א ןיא טשינ ךיז ןעטייב ןעש
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 -םוא ןעצנַאנניא טבילב רעו ?ןעסולפנייא עגיטייז ןעייטשרעד

 -ַאּפמיס-ײטרַאּפ ,ןעגנוגיינ ,ןעגנונייצרעביא עשיטיִלַאּפ ןיא טרירַאב
 יי ?סעיט

 עטשרע יד ןוא רעדנירג יד זא ,ךילדנעטשראפטסבלעז זיא סע
 ןייק טכיזניה רעד ןיא רָאפ טשינ ןעלעטש "דנונ , ןופ רערהיפ
 ...םַאנסיוא

 יע

 טשינ רָאנ ָאד טָא ןעוועג זיא סָאד זא ,רימ ךיז טכַאד לָאמטּפָא

 -ָאנ רהעז ןייולייט ,דניירפ עכילנעזרעּפ זייולייט ,רימ ןעוו ,גנַאל

 ליִצ ןטימ ענליו ןיא ןערהָאפעננעמַאזוצ ךיז ןענייז ,םירבח עטנעה
 / ןעדנירג וצ ,טַאידַאטעלָארּפ ןעשידיא ןופ ײטרַאּפ יד ןעדנירג וצ
 | ."דנוב , םעד

 !טייקניניילק ַא רָאנ  .ייברַאפ ןיוש ןענייז רהָאי 27 ,ךָאד ןוא

 . ןופ ןוא תולּפמ ןופ ,גרָאז עפיט ןוא ףמַאק ןעטרַאה ןופ רהָאי 7

 .עגיטולב לָאמטּפָא ,עסיודנ ,עניילס --- תונברק עכיירדלָאצ ןופ ,תונוחצנ

 טשינ .תונברק יד -- ןעלאפעג ייז ןענייז טסיזמוא טשינ רעבָא
 ןעטלעז טשינ ןוא עשילַארָאמ ןעגארטעגדרעבירא ןעמ טָאה טסיזמוא

 יד ןעגנאגעג ןעראלראפ טשינ זיא סע .ןעצרעמש ןוא ןעדייל עשיזיפ
 עטכיורברַאפ יד ,תוחוכ עטעדנעוועגנָא יד ,טײברַא עטגנערטשעגנָא
 ,טייצ

 טייצ רעד ןיא ןעבעל עשידיא סָאד טלעטשענרָאפ טָאה סָאװ
 !טשינ רָאנ -- ךילטפַאשלעזעג ?"דנוב , ןופ גנודנירג רעד ןופ

 -על ןעדעי ןהֶא ,ןעקורט ,נירעיודט ,שינעטסיו עסיורג ,עסיורג א

 .ןעכייצ-סנעב
 .ףָאלש ןעשינרַאטעל ַא טימ ןעפָאלשעג טָאה קלאפ עשידיא סָאד

 -לוק עכלעוו ןהֶא ,ןעסערעטניא עניטסיינ ןהָא ,טיוט-בלַאה ,ךַאװש

 ,ץלַא וצ ןעצינערג ןהֶא טייקניטליגכילנ א  .ןעננובערטש עלערוט
 -לָאפראפ עניד'תוירזכא יד וצ וליפַא -- םורַא רָאפ טמוק סָאװ
 ןופ סָאה םעד וצ ןוא גננורינער רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ ןעגנוג
 | .גנורעקלעפַאב רעכילטסירק רענימורַא דעד

 יא יד --- םיזַאָא םעניילק ַא טַאהענ טָאה שינעטסיוו יד רעבָא = |
 .ןעֶלוּפ ןוא עטיל ןיא טעטש עכילטע ןיא גנונעוואב רעטייברַא עשיד

 ,תוחכ ענידעבעל ןופ ,גנונעפָאה ןופ ?ָאװק א ןעוועג זיא סיזַאָא רעד
 .םזילַאיצַאס ןֹופ ,טירשטרָאפ ןופ

  טָאה רע  .קֶלֶאֹפ עשידיא סָאד טעװעטַארענג טָאה סיזַאָא רעד

 -אוועג רהעמ ןוא רהעמ זיא רע .המשנ ַא םהיא ןיא ןעזָאלבעגניירא

 רעד טלעקיװטנא ןוא טרידטנעצנַאק ךיז טָאה סע ואוו ,ץַאלּפ ַא ןער
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 -ידריא ןופ ןעבעל רעלַאנָאיצַאנ רעד ,רעשיטילָאּפ רעד ,רעלערוטלוק
 | - .סלָאֿפ ןעשי

 -עטש גיניוו טשינ .ןעמוקענרָאפ סע זיא גנירג יוזא טשינ
 טעדנירגעג ןעבָאה רימ תעשב .געוװו ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןעננור

 -ַאב ,עיצַאזינַאגרָא עיינ יד זַא ,טסואווענ רימ ןעבָאה ,"דנוב , םעד
 -םיורא טעוו ,קלָאפ ןעשידיא ןופ רעּפרעק ןעטיוט םעד גידנעבעל

 ןערהיפ וצ ןעמוקסיוא טעװ סע עכלעוו טימס ,תוחוכ עכילטנייפ ןעפור

 עצנאג יד ןיא .ןעװעג עקַאט סָאד ןיא יוזא ןוא .ףמַאק ןערעווש ַא
 -ַּפִא ,ןייֵלַא קלָאפ ןעשידיא ןיא ןעוועג "דנוב רעד זיא רהָאי 7
 : םיאנוש ןופ עגנַאלַאפ רעטנינייאראפ ַא ןופ טלעגנירענמורַא ,טרעדנוזעג
 -יּפא ,ןעסקָאדָאטרָא יד ןוא עיזאושזרוב רעניילק ןוא רעסיורג רעד ןופ

 ,ןעטראד ןופ וליפא ןוא ..ןעטסילַאנָאיצַאנ ןוא ןערָאטַאלימיסַא ,םיסרוק

 ,טפַאשטניירפ ןוא עיטאּפמיס ןעניפענ וצ טפָאהעג טָאה רע וואו
 ,טפאשטנייפ טשינ ביוא טנענענַאב שיטאמעטסיס "דנוב, רעד טָאה

 | | .טפאשרענגעג זיא

 טָאה ןעדנעטשמוא עניטסניג טשינ עלַא יד טָא ץָארט ןוא

 רעדא טקעדיד .קֶלָאפ ןעשידיא ןיא עיסימ ןייז טליפרע "דנוב , רעד
 ןוא ןעפורעגסױורַא ,עימָאנָאיזיפ ןייז ןעטיבענמוא רע טָאה טקערידמוא

 -ןטלוק םהיא טכַאמענ ,ןעסערעטניא עכילטפַאשלעזעג טלעקיװטנַא
 .ניהעפספמאק םהיא טכַאמעג ,לער

 רע ןיא ?רעידַאטעלָארּפ רעשידיא רעטריזינַאנרַא רעד ןוא
 -איצַאס ןוא עשיטילָאּפ עטסניטביו יד ןופ רענייא ןעראוועג טשינ

 ?רעדנעל עגינייא ןיא ןערָאטקאפ עשיטסיל

 ןיא ,רחאי 287 ןיוש טריטסיזקע "דנוב , רעד יוװ םעדכָאנ ,טציא

 ענעזעװעג עכנַאמ סָאװ ,רַאפרעד רהעמ ךָאנ .ןענָאמדעד וצ סָאד טרעוו

 טשינ ךיז ןעלעטש ,ןעטַאנענער ןופ רעפייא םעד טימ ,ןעטסידנוכ

 ןעוועג זיא "םזידנוב , רעד זא ,"ןעזייװַאב , וצ ןעלטימ ענייק ראפ ּפָא
 ןוא עיגָאלָאעדיא רעזאושזרוב-יילק ןופ טקודָארּפ ַא ,רעלעפ  ַא

 .םזינוטרָאּפָא ןופ



 .ץטַאש לעװלעװ

 עיצַארטסנַאמעד יַאמ ןעטשרע עגיטולב רענליוװ יד

 .1902 ןיא

 ןהָאפ א ןַנגָארטשנ טָאה רֶכלשװ ,רעילאמ ןעקַאנז רעד לצוולפוו ןופ ןצבירשַאב)

 (ףיצַארטסנַאמצר רנר ןיא

 ןעפַאלרַאפ ןענייז טייצ רענעי טניז - ,2

 ,ןעדעי ןופ ןורכז ןיא שירפ יו ןוא .רהָאי 2
 -רא רעד וצ טנעהַאנ ןעזעוועג רָאנ ןיא סָאװ
 סעּפע טָאה סע .ענליוו ןיא גנונעוַאב רעטייב

 "יירט ַא ךיז טָאה סע זַא ,טריסַאּפ סנױוזַא
 -ַאצ רעשיסֹור רעניטכעמ רעד ןָאטעג ?לעס
 ןופ גנַאפנֶא רעד ןעוװעג ןיא סָאד .םזיר

 טָאה עילַאװכ .ַא יז .טרעדנוהרָאי ןעט0

 ,רוטלוק עשיאייּפָאריא יד ןעסָאנעגנײרַא ךיז

 טפַאשרעטערטרַאפ-רעטײברַא יד ,ןעצעזעג-רעטייברַא עטפמעקענסיוא יד
 סָאד ןוא ,ןעטנעמַאלרַאּפ עשיזיוצנַארפ ןוא עשילננע ,עשטייד יד ןיא

 ןיא .טעטש עשידיא יד ףיוא ,דנאלסור ףיוא טקריוועג ךיוא טָאה

 ףיוא ןעקירבַאֿפ ןוא ןעטַאטשרַאװ עסיורנ ןעזיוװַאב ךיז ןעבָאה ענליוו
 ,טערַאגיס ,ןעקָאז ,ןעיירעטסוש עשינַאכעמ : רעגייטש םענרעדָאמ םעד
 ,רעטשרעב ,ןעטפעשעג ל?ייסלָאה ןופ סעקישטזַאקירּפ ,רעטייברַא-יוב
 ןופ רעקורד ,סעקינװָאשַאו ןוא םיבצק ,רעזייה-טכַאלש ,סעינרַאברַאג
 לעבעמ ןוא רעצינש ,רעטסוש ,רעדיינש ,ןעיירעקורד עניילק ,ןעגנוטייצ
 | ,רעטייברא

 -עננעמַאזוצ ןעבָאה רעטיײברַא יד טימ ןעננומענרעטנוא עלַא יד

 -ענסיוא ךיז ןעבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עסַאמ עסיורנ ןייא טלעטש

 -ָאה ךעלזיירק .רעטייברַא ןוא רעבענסטייברַא :ןעסַאלק ייווצ טלייט
 רעטיילנייא יד .ןעכַאפ עלַא ןיא ןעטיירּפשראפ ןעביוהעגנָא ךיז ןעב

 עשיטאבעלאב ןופ רעדניק ,ןעטנענילעטניא עגנוי ןעזעוועגנ ןענייז
 -ַאב .דנַאלסיױא ןיא גנודליב רעייז ןעסָאנעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעזיירק
 נניירטש ,ןערעלעק ןיא ןוא ךעלביטש-םידיוב ףיוא ,טייהרענעטלַאה

 -ָאקע עשיטילַאּפ ןוא עטכישעג רוטלוס טנערעלעג ןעמ טָאה ,םייהעג
 "ןיירק יד ןיא ןעמונענ ?ייטנא ןעבָאה עכלעוו ,עלַא יד ןוא  .עימָאנ

162 



 108 ףיצַארטסנַָאמצר יַאמ-ןעטשרצ עגיטולב יד

 ענידנעטייברַא ,עסיורג ןייא ןופ ךעלרעמעק יד יו ןעזעוועג ןענייז ,ךעל

 וצ ןעסיוו ערעגָאמ לעסיב סָאד ןעגָארטעגרעדנַאנַאפ ןעבָאה ןוא עסַאמ

 דנַאלסור ןיא ןוא דנאלסיוא ןיא גנוריסַאּפ עדעי .ןעסַאמ עסיורג יד

 ןעבָאה ןענעלשעג ןוא ןעהורנוא ,סקיירטס .ןעראוועג טריטוקסיד זיא

 עשידיא יד טּפיוהרעביא .ןעפארטעג רענוד ַא יו םיטַאבעלַאב יד

 ןוא ייצילַאּפ רעד וצ ןעדנעו ןעמונעג ךיז ךיילנ ןעבָאה םיטַאבעלַאב

 ביוא ,רָאטאנרעבוג רעקידטלַאמאד רעד .ףליה ךָאנ עירעמרַאדנַאשז

 יד .סלעגעלק ןָאפ ןָארַאב ןעזעוועג זיא ,תועט ןייק טינ בָאה ךיא

 ןייז ףיוא ןוא ןעפורעגקירוצ רָאטַאנרעבוו םעד ןאד טָאה גנוריגער

 םיטַאבעלַאב יד ןעשיוצ ,טָאטש ןיא ,ןעלהַאװ:ןָאפ טקישעג ץאלּפ

 ןעמוקענּפָארא ןיא טצעי זא ,טדערעג ןעמ טָאה ,ןעלהוש יד ןיא ןוא

 טקירדרעטנוא טָאה סָאװ ,םעד טניימעגנ טָאה סָאד .ווָאיװװארומ רעיינ רעד

 .ןעועג עקַאט זיא ױזַא ןוא 1862 ןיא דנַאטשפיוא ןעשיליוּפ םעד

 -ער עצנאנ ןעמוקענניירא ןענייז רָאטַאנרעבוו םעד טימ ךיילנוצ

 -םַאנסיוא ןעראוועג טכַאמעג ןענייז סע ןוא ןעקאזָאק טימ ןעטנעמינ

 ןעטסערַא ,ןעטבירעג-רעטילימ ,טכיזפיוא עטקרַאטשראפ יוװ ,ןעצעזעג

 "רנוב , ןופ רעדילנטימ רעדא ,רערהיפ יד ריביס ןיא ןעננוקישסיורַא ןוא

 -ולָאּפךיוה יד ןעשיווצ ,סָאנ ןיא ןוא ןעלהוש יד ןיא ..ס .ּפ .ּפ ןוא

 ןעטשרע םעד ןעמ טעוװ רהָאי םעד זַא ,טנָאזעג ןעמ טָאה ,רעדייר-קיט

 ןעלָאז סע זא ,ןהעז ןיוש טעוװ רָאטַאנרעבונ רעד ?ייוו ,ןערעייפ טינ יַאמ

 ןעמ זא ,טנַאזעג ןעמ טָאה ךיוא ,יײצילַאּפ ןוא ןעקאזָאק גונעג ןייז

 ַא ףיוה-ייצילַאּפ ןיא טרהיפעננײרַא טָאה ןעמ יו ,ןהעזענ טָאה

 -לעו ,ןעטנַארטסנַאמעד יד ןעסיימש םוצ ,רעטיר טימ ןענָאװ ןעצנַאג

 ןיא ןָאטענ טָאה ווָאיװארומ יו עקַאט .ןעריטסערא טעוװ ןעמ עכ
 ,םטייצ ןייז

 ןופ ,יַאמ ןעטשרע םעד טריזינַאנרָא ןעבָאה רימ יו טָא ןוא
 "ורד רעסיורג רעד ןענעקטנַא ,קעלואוַאז ס'עקסנַאמעדוי ןיא 2

 ךיא) ףיוה רעסיורג ַא ָאד ןזיא ,םִאר םיחאהו חנמלא רעד ןופ יירעק
 "ןיירק ענעי ןופ ענייא טָאהעג רימ ןעבָאה ,(רעמונ םעד טינ קנעדעג
 רעטניה רעד ,ףיוה ס'יקסווָאנַאי ןיא ,רעטנורַא רעטייוו ?עסיבַא .ךעל
 ןעבעל גָאר ן'פיוא נעװ ן'רעביא ,סָאג רעקצינמָאק ךרוד גנַאגנײרַא
 ,קירבַאפ-ירעטסוש עשינַאכעמ ס'יקסנילקָאטס זיא יירעקורד ס'םָאר

  ,גידנעהענרעטנורא רענירעדינ .טייברַאענ טָאה טרעקעל שריה ואוו

 -ַאי ןיא ;םיבצק ןעטַאי עטנוזעג ערהיא טימ סָאג רעװעקטַאי ךרוד

 עסיורג יד ,סַאג רעשטייד רעד ןופ טנָארפ ןיא ,ףיוה ס'יקסווָאנ
 םייכ ,ףיוה ןעטייוצ ןיא ףיורא טייו ; ןע'כָאלב ןופ קירבַאפ ןעקָאז
 -עג ןיא ,ןעטסאקטסימ ןעסיורג םייב ,סָאנ רעקצינמָאק וצ גנַאגסױרַא

 .ןַארָאטסער-עינכוקרַאג ס'עכונמ ןעוו

 סָאד ,יַאמ רעטשרע רעד ןערעטנהענרעד ןעמונעג ךיז טָאה סע
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 סָאװ טינ סייוו ךיא .ליטס םעיינ ן'טיול ,לירּפַא רעט18 רעד ,טסייה

 ןופ ןעטנעגילעטניא עדנערהיפ ערעזנוא טימ טריסַאּפ ןַאד טָאה סע
 ,ןענָאמרעד ךיז ןָאק ךיא יו רָאנ ,"דנוב , ןופ טעטימָאק ןעגיטרָא
 -רע ןעבָאה רימ יו ,טכַאמענ טינ ןעננוטיירנוצ ענייק ייז ןעבָאה
 ןערעייפ וצ ןעפור לָאז "דנוב, ןופ טעטימָאק רעד זַא ,טעטרַאוװ

 ,ןאגרֶא םעד ךרוד ןוא סעיצַאמָאלקָארּפ ךרוד יַאמ ןעטשרע םעד
 .טייצ רענעי וצ ןעגנַאנענסױרַא ןזיא סָאװ ,"ףמַאקנעפַאלק רענליוו,

 ,לעויירק רעזנוא ףיוא ,רימ ,טריסַאּפ ןעבָאה טינ לָאז סע סָאװ רָאנ
 -ענסיורַא ןעבָאה ריס .גנוטיירנוצ יד ןעכַאמ טזומענ ןיילַא ןעבָאה

 ןוא ,ןעפרָאװענרעדַאנַאֿפ סע ןוא לעטעלב עטריפַארנַאטקעה ַא ןעזָאל
 ןעוועג זיא ןהָאפ ןייא ףיוא .סענהָאפ עטיור יירד ןעבירשעננָא ךיוא
 -ןלָאװער עכילטלעולַא יד ןעבעל לָאז :שיסור ףיוא ןעבירשעננָא

 .רעטייברא רעניימענלַא רעד עבעל סע :רעטייוצ רעד ףיוא ;עיצ
 סע :רעטירד רעד ףיוא ןוא ;דנַאלסור ןוא ןעליױוּפ ,עטיל ןיא דנוב

 .נָאט סטייברא רעגיד'העש-8 רעד עבעל

 ןעבָאה רעהירפ טכַאנ יד .גָאט רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע
 ןעזעועג ןיא סָאװ ,ףיֹוה ןעסיורג םעד ןיא גניטימ א טאהענ רימ
 -רעדנַאנַאפ ךיז ןעבָאה רימ .םָאר םיחאהו הנמלא רעד ןופ יירעקורד יד
 רַאֿפ רימ בָאה ךיא .סענהָאפ יד טימ ןוא רעצעלּפ יד טימ טלייטעג
 סע :ןעבירשענ ךיז טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,ןהָאֿפ יד ןעמונעג ךיז

 טָאה רעמערק רעד ל?עשריה .עיצולָאװער עשיסור עסיורג יד עבעל

 .עטירד יד -- רערהעל רעד קיניװטָאב ןוא עטייווצ ַא ךיז רַאפ ןעמונעג

 ןעשירָאטסיה םעד ראפ ננוטיירנוצ רעד ענונב ןיולב זיא סָאד

 .דנַאלסור ץנאנ רעביא םשור אזא טכאמענ טָאה סָאװ ,יאמ ןעטשרע
 עלָאר יד ןוא ןעטסערַא יד ןוא סאנ רעשטייד ףיוא טירטסיורַא רעד
 ,רָאטַאנרעבונ ן'פיוא ןטרעקעל ןופ סָאש רעד ןוא ן'להַאוװ ןָאפ ןופ
 | .ךיז ראפ עטכישעג א רעדיוו זיא

 ןעקאזָאק ןערהאפמורא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןעסַאנ יד ףיוא
 -ַאב ןענייז ןעפיוה יד .ןיזילכ המחלמ עלא טימ טעטַאטשענסיױא
 -סיױרַא ןענייז רעזערטש יד .טכַאמרַאפ ןעטלַאה וצ ןערָאװעג טלהעפ
 עדעי .רעזייה ערעייז ןופ טנערָאפ ןופ סנעקעטש יד טימ ןעננַאנעג
 רעד וצ ףיוה-ייצילַאּפ ןופ ןעלהעפאב עיינ ןעמוקעגנָא ןענייז עלייוו

 עלא .ןעביילקפיונוצ ןעזָאל ךיז לָאז ןעמ זא ,ןעסאנ יד ףיוא יײצילָאּפ
 טָאה ןעמ .ןעריסַאּפ טעװ סעּפע זא ,זעוורענ ןעננאנעגמורא ןענייז
 -טּפוה ןופ ןערעיוט עטכאמראפ ,עסיורג יד רעטניה זא ,טגָאזעג
 יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע .רעטילימ ךיוא ןעהעטש  ייצילַאּפ
 -ַאב ןיא סע רעכלעוו ףיוא ,רענייזא ןעביז רעדא סקעז ןופ טייצ
 -ייז סָאג ן'פיוא גידנעוט קוק א .טירטסױרַא רעד ןערָאװעג טמיטש
 ,ענעסָאלשטנע ענינעי יד ץוח ַא ,ןעוועג טינ ןעסאמ עסיורג ןייק ןענ
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 108 : ?יצַארטסנָאמצד יַאמ-רעטשרע עגיטולב יד

 טיײקגיליװרעפּפָא יד ןוא עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןעבָאה עכלעוו

 "ױק טינ ,ןעגײלּפא טינ ןוא ,טנייה יַאמ ןעטשרע םעד ןערעייפ וצ

 -ַאב רעד ןוא יײצילַאּפ רעד ןופ ןעגנוקערשנָא עלַא ףיוא גידנעק

 ,גנורעקלעפ

 ךיז טָאה -- ,סאג ןעטימ ן'פיוא ּפָארַא !ןָא טבייה ,ונ --

 -ברוד ?העפַאב רעד ןיא לענש-ץילב יו ןוא ,עמיטש א טרעהרעד

 .ןעראוועג טרהיפעג

 רימ וצ טגָאזעג טָאה -- !ןהָאפ יד רעדנַאנַאפ לעקיו --

 -נעמַאזוצ ןעפלָאהעג עקַאט רימ טָאה ןוא (*,רעלַאמ רעד עק'לאפר

 טימ ןעקעטש ןעגנַאל ןייא ןיא סנעקעטש עבלאה ייווצ יד ןעלעטש

 | .ךיוה רעד ןיא ןהָאפ רעדנערעטַאלפ רעד

 "רעד ךיז טָאה --- !עיצולָאװער עכילטלעולַא יד עבעל סע -- |
 רנעהעטשמורא עסאמ רעצנאנ רעד ןופ יירשענ-ארוה א טרעה

 -העש-טכַא רעד עבעל סע !גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ ---

 !נָאט סטייברא רעניד
 -ָאק יד זנוא ףיוא ןענַארטענפױרא ךיז ןעבָאה םערוטש ַא יװ

 -נָא ןוא ,ןעטלַאהַאב ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,ןעפיוה יד ןופ ,ןעקאז
 ךיא .סקניל ןוא סטכער ןעדיינש וצ ןוא ןע'טחש וצ ןעביוהעג

 ,רעמאק ןעטפניפ םעד ןיא ךיז ןיפעג ךיא יו טלהיפעג רָאנ בָאה

 יד ןופ רעמַאק-סנעקערש רעד סלא טמירַאב ןעזעוועג ןַאד זיא סָאװ

 ןעװעג ןיא רעמאק רעד .עשיטילַאּפ רעדא רעקיירטס עטריטסערַא

 -עג זיא רעלטעב ןייא רָאנ .רעטשרע רעד ןעזעוװעג ןיב ךיא ,גידייל
 טָאה'ס .ןעמונענוצ ךיוא םהיא ןעמ טָאה לעקנױװ א ןיא ןענעל

 רעמאק ןיא ךיוא ןעפראוועגניירא טָאה ןעמ יװ גנַאל ןעמונעג טינ

 טָאה'ס .ןעטע'גרה'וצ א ,ןעטקיטולבוצ א ,רערהעל םעד קיניװטַאב

 טימ ןעראוועג טליפעגנָא ןיא רעמַאק רעד יוװ ,גנַאל ןעמונעג טינ רעדיוו
 יד טצעזע;רָאפ ןעבָאה ריס .םירבח עטניטולבוצ ןוא ענעגָאלשוצ

 ריס .רעמַאק ןיא ךיוא גנורעטסייגַאב סיורג טימ עיצארטסנַאמעד

 רָאטַאנרעבוג רעד ןעמוקעגנָא ןיא סע ןענַאװ זיב ןעגנוזעג ןעבָאה

 דוצסיורא זייוקיצנייא ןעביוהעגנָא זנוא טָאה ןוא ןעקאזָאק יד טימ|

 עהייר עטלעטשענסיוא ןַא ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ריס .ןעפור

 ןעמ ןענאוו זיב סעקיײגַאנ טימ ןעגָאלשעג ןעגָארקעג ןוא ןעקאזָאק

 .טכַאמנוא ןיא ןעלַאפעג זיא
 .רעמאק ףניפ רעמונ ןיא ןעפראוועגנניירא קירוצ זנוא טָאה ןעמ

 ןאד סע טָאה להאוו ןָאפ יו ,עיצקעל עטשרע יד ןעזעוועג זיא סָאד
 טא .רעזייק רעייז ןופ רעדניק ענינעּפשרעדי יד וצ ,ןעפורעגנָא
 ןעניושטנא זיא סעלא ןעוװ ,טכַאנייב ףלעווצ זיב טרעיודעג טָאה סָאד

 ַא ,גרעבצנוג לאפר זיא סָאד ,(ץעסיּפָאװישז) רעלַאמ רעד עק'לאפר (*

 .דער--.גניר רעטייברא 807 שטנערב רענליוו ןופ דולגטימ
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 טירט ערעװש יד ןוא עטגיניײּפעג יד ןופ ןעצכערק יד רָאנ ,ןעראוועג

 .טרעהעג ךָאנ ךיז ןעבָאה ןעסיורד ןיא ךאו רעד ןופ

 ןיא סע .טריסאּפ טָאה טכַאנ ענעי סאוו ךָאנ ןעקנעדעג עליפ

 -ןעיורפ יד ןופ ךיוא טרעהעג בָאה ךיא .ןענַאמרעד וצ ךילקערש וצ

 ,טכַאנ רעצנַאג רעד ךרוד ןעיירשעג עשירעטסיה ןענָארט ךיז ןערעמַאק

 רעקנעה רעד ןעמוקעגנָא רעדיוו זיא הירפרעדניא ןעגרָאמ ףיוא

 -סיורא ןעמ טָאה עהייר רעד ךָאנ .ןעקאזָאק ענייז טימ ?האוו ןָאֿפ

 םענייא ,ןענַאמרעד ךיז ןעק ךיא ל?ליפיוו ףיוא ,ןעטשרע םעד ,ןעפורעג

 עיסימ א טימ ןעמוקעג רע זיא עזייוורענילעפוצ .גרעבנעזָאר רבח א

 .סעּפַאל עשיאייצילַאּפ יד ןיא ןעלאפעגניירא ןיא רע ןוא קסנימ ןופ

 יוזא ,ןעלכרָאכ א ןוא ןעיירשענג עכילקערש טרעהרעד ךיז ןעבָאה סע

 ןופ שטשיוש רעד .ןלאה םעד טקיטשרַאפ םהיא טלָאװ ןעמ יװ
 .עמרוט ןופ רָאדירָאק ןעצנאג ן'רעביא טרעהעג ךיז טָאה רעטיר יד

 רעמאק רעד ןיא ןעדעי ןעפראוועגנניירא ןעמ טָאה ןעסיימש ן'כָאנ

 .רוטּפ ןוא

 טָאה ןעקאזָאק עהייר א ךרוד .עהייר ןיימ וצ ןעמוקעג ןיא סע

 לייט ןעטשרעטנוא ןופ רעדיילק יד ןעסייררעטנורא ןעמונעג רימ ןעמ

 -ַאנ רעטסיימייצילַאּפ רעד ,להאוו ןָאפ ןעזעוועג זיא ייברעד .רעּפרעק'

 לעטאריזדַאנ ינשטָאדָאלָאקַא רעד ,ווָאליאכימ רָאטקָאד רעד ,ווָאמיז

 -עלק יד ןוא ןילורטסאּפ רעטסײמטָאר יקסמרַאדנַאשז רעד ,,יקסלוביצ

 ןיא קנַאב א ףיוא ןעפראוועגפיורא ךימס טָאה' .עטמאעב ערענ

 ףיוא רענייא :רימ ףיוא ןעקַאזָאק ייווצ טצעזעגקעווא ןוא גנעל רעד

 עדייב ןיא ןעקאזָאק ייוצ .סיפ יד ףיוא רעטייווצ רעד ןוא טנעה יד

 ןעסיימש ןעמונעג ןעבָאה -- ,טנעה יד ןיא רעטיר עסאנ טימ -- ןעטייז

 טָאה ,רָאטקָאד רעד ,ווָאליאכימ .רעּפרעק ןופ לייט ןעצנַאג ן'רעביא

 -סיוא יד טימ .ןעדעי ןעבענ וצ ץימש ליפיוו סלוּפ ן'טיול טמיטשַאב

 .סיורא רעדא ןעסישרעד ןעמעלא ךייא לעוװ ךיא ,ידישז : ןעיירשעג
 .ץימש ןעדעי טעמכ טיילגאב ?האוו ןָאפ טָאה -- !דנאל ןופ ןעביירט

 ןעמונעג רע טָאה -- 9 רעגנערט ןענהָאפ יד ןענייז ואוו ---

 .עיצרָאּפ ערעדנוזַאב א ןעבעג ךיא לעװ ייז --- ןעיירש

 ןייז רעטנוא ןעמונעג ייז טָאה ,םרַאדנַאשז רעד ,ןילורטסאּפ
 ןעקאזָאק יד .סעצארּפ ןערעדנואב א ןערהיפראפ וצ טכיזפיוא

 םעד ?עשריה ,רענערט-ןענהָאֿפ יד ןופ ייוצ טלייטעגסיוא ןעבָאה
 וצ ןעננואוצעג רע טָאה ייז .רערהעל םעד קיניװטַאב ןוא רעמערק

 .םירבח ערעייז טנינײּפראפ ןעמ יו ןהעזוצ ןוא ןהעטש

 רעכלעוו ךרוד ,עיצקעל עטייוצ יד טנידנעעג ךיז טָאה טימרעד
 טסייג ןערענאיצולאוער םעד ןעקיטשרעד טלָאװעג טָאה להאוו ןָאפ

 רהאי ןיא ,ענליו ןיא ןערענאיצולאווער עטרעטסיינאב עגנוי יד ןופ

9. 



 יססרוק .פ

 .מ ר עס על שריה

 ךיוא ,ךוקעל -- ןעטקַא-סטכירעג יד טיול) טרעקעל שריה
 1880 רהֶאי םעד ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא (רעקעל ןוא ךהֶקייל

 .ןערעטלע עמירָא רהעז ייב ,עטיל  ,קָאשישונַאה ןיא

 ַא וצ ערהעל רעד ןיא ןעמוקעגנָא טרעקעל זיא גנוי/ ץנַאג = |
 -ליו ןייק ןערהָאפענרעבירַא רע זיא 1898 רהֶאי םעד ןיא  ,רעטסוש

 -ניירא ךיילנ ןוא ןעטַאטשרַאוװרעטסוש ענעדישרַאפ ןיא טייבראעג ,ענ

 -טסנרע ןייז קנַאד א .גנונעווַאב רעטייברא רעד ןיא ןערָאװעג ןעגיוצעג

 ךיז טָאה סאוו ,טנעמארעּפמעט ןענידרעייפ ןוא טייקנעבענרעביא ,טייק
 יב ןוא רעכערבקיירטס טימ ןעסיוטשנעמאזוצ ייב ןעזיווװעגסיױרַא
 ןוא רעלוּפָאּפ רעייהענמוא רע זיא ,רעמענרעטנוא טימ ןעטקילפנַאק

 -רא רעשיטָאטש רעשיליופ ןוא רעשידיא רעד ייב ןעראוועג טכילַאב

 | ,טפאשרעטייב

 טּפיוה יד ןופ ענייא ןעוועג טרעקעל זיא ,1900 ,יַאמ ןעט28 םעד |
 ,(רָארָאנװַאנ ףיוא) ענליוו ןיא ייצילָאּפ ףיוא לאפרעביא םייב ןערוניפ
 געט רָאּפ א ןיא .עטריטסערַא עשיטילָאּפ עּפורנ א ןעײרפַאב וצ ידכ

 ,םירבח עטריטסערַא יד ןופ םענייא ןעיירפאב וצ וואורּפ א ייב ,םורַא
 םענעי ןענעוו .טריטסערַא ןיילַא רע טרעוו ,ןעטעדנואווראפ רעווש א

 -ָאק ןעשידנוב רענליוו ןופ ןַאנרֶא ןיא ץיטָאנ ַא ךיז טניפענ טסערַא
 ץיטָאנ רעד ןיא .,1900 ,רעבָאטקָא ,3 .מונ "ףמאקנעסַאלק , ,טעטימ

 טרעוו ייז ןופ רעטשרע רעד ןוא עטריטסערַא יד ןופ המישר ַא טהעג
 -נעסַאלק, 8 .מֹונ ןיא .(ןעמָאננעילימַאפ ַא ןהֶא) לשריה ןפורעגנָא

 -סערא יד רעביא לייטרוא םעד רימ ןעניפעג ,(1901 ,ילוי ןופ) "ףמַאק
 ןיש ןיא ןעטרָאד ןוא ,לַאפרעביא רעדָארָאנוװָאנ םעד רַאֿפ עטריט

 ןערוּפש עטשרע יד ןענייז סָאד טָא .רעקעל ןעמָאנ רעד ןעפורעגנָא
 .עסערּפ רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ן'טרעקעל ןופ

 ףיוא) עמרוט רענליו ןיא ןעסעזענּפָא טלָאמעד ןיא טרעקעל
 ןעציזּפָא ףיוא ןערָאװעג טּפשמ'רַאפ ןזיא ןוא םישדח 9 (לָאקָאטנַא
 -רעד ,"יטסערק , עמרוט רעגרוברעטעּפ רעד ןיא םישדח 6 ערעטייוו
 רעשיאייצילַאּפ רעטנוא רהאי ייוצ ףיוא טקישעגסיױרַא רע טרעוו ךָאנ

 .וַאלסָאנירעטַאק ןיא טכיזפיוא
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 ייב גנוגערפיוא עגיד'ארומ ַא ןעפורעגנסיורַא טָאה עיצוקעזקע יד

 טלָאװעג טגנידַאבמוא רַאפרעד ךיז טָאה סאוו ,טפַאשרעטייברא רעד

 ,ןעסימשעג ?הַאוװ:ןָאפ רָאטַאנרעבוג

 רענליוו ןופ לעפַאב ן'פיוא ןעמ טָאה רעטייברא עשיליוּפ 0 ןוא עש

 .(יירפ רעד ףיוא ןעבילבעג זיא טרעק

 -על) ןערָאװעג טריטסערַא סָאג רעד ףיוא ןענייז ןעטנַארטסנָאמעד 6
 -ידיא 20 -- עטריטסערַא יד

 : מ רעקעל שריח
 יי ןוא ןעגנ א העגפווא ,1880 .בע 4

 ג

 .1009 ,יַאמ ןעט98 םעד ,עיצולָאװער ןופ ןברק
 סלַא עגלוי

א
ט
 

 ר

י

י

 

 א

א

 

א

 

א

ט

 

א
 
א
 
2

 

ר

 

 א

 א

2 

א
ט
 

א
ל
 

א

 

א

 

א

 

2 

 נא א

 א

2 

 יי

 א

 א

 ר

 ר

 א

 א

: 

 א

 א

2 

 א

: 

 ר

 א

 : א א

א
ט
 

א
 

: 

: 

י
ט
 

 לא

א
 

א

 

א

 

 א

א
ע
 

2 

6
 

א

 

א
 

ב

ע

 

א
ל
 

א
 

א

 

2
 

ר
 

א
 

: 

2
 

6

 

ל
ש
 

א
 

א
 

0
 

 א

א

 

2
 

ט

ע

 

0 

ב

ע

 

ע
י
 

 א

י

א

 

נ
נ
 

 א

ט
ל
 

א

 

7 

ל 2
א
 

ל
ע
 

א
ט
 

א

ל

א

 

ל
א
 

א
ט
 

א

ל

 

א
 

2
 

א

 

1

 

2 

0 

א
ט
 

א

ע

 

ע

ל

 0
 

0
 

2 

 ר

ע
ט
א
ט
 

: 

א

ל

 

 א

6 

0 

 א

5 

: 

2 

: 
א

 

א
 

: 

5 

א
 
י
ע
 

2

 

: 

א
 
ר
 

א 5
 

א 2

 

א
א 

 
ע
ר
 

א
 

ל
א
 

: 

א

 

א

 

2
 

2 

א : א

לא 
 

א

 

: 

2
 

:: 

א
 

: 

: 

 טא
א

ל

 

: 

: 

א

ט

 

 ."עטיל ןוא ןעלױּפ ןופ ײטרַאּפ ,ד .ס, רעד טימ םענייאניא "דנוב ,

 ןופ טריזינַאגרָא ,עיצַארטסנַאמעדײַאמ רעד ןיא טרעקעל ךיז טגילייט

 -ַאב (ראדנעלַאק ןעשיסור ן'טיול לירּפַא ןעט18) יַאמ ןעט1 םעד
 .ןירעטייברַא ןַא ,יורפ עקניגנוי ןייז רעטומ רעמירָא ןייז ייב
 טבעלעג טָאה סע ואו ןוא ,טניירפ עטונ ליפ ױזַא טָאהעג טָאה רע
 ןאוו ,ענליוו ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ךָאנ טקנייבראפ ךיז טָאה

 רע .ענליוו ןייק לאנעלמוא טרעקעל טמוק ,1909 ,לירּפא ביֹוהנֶא
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 טָאה טעטימָאק רעשידנוב רענליו רעד .ן'להַאווןָאּפ ןָא ןייז םקונ

 -רַאֿפ עשיטילַאּפ יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ןעסילשטנא טנָאקעג טינ ךיז

 -עג ןיא סָאד .טקַאהמקנ ןעשיטסירָארעט ַאזַא רַאפ טײקכילטרָאװטנַא

 -ַארקָאמעדלַאיצַאס ןעשיליוּפ ןעגיטרָאד םעד ןופ גנולעטש יד ךיוא ןעוו

 ס6606דאפ
= 2 

 תטסועויססרט - |
 8 ז .חטסאעעסנצ םאתסטס0 60680-סאקעוא800 סעגב .ח 6 ,. 5

 0אקעגאנובזס -סצ8
 יפ-יסעפיישי

 ...עב4--//) 94 י90 2

60 .57122( 

 ף/ : 86454061916 07600001ה ס+3 8062808460 צ6623 18 0 9,

 ץסוהסאההמ םמשס 40768001024876206700- ףזס טשססזצ404 חקפזסאסקצ

 7 ּ ווב ר 06 ןראמק טנווהור 8846000שאר 606660-0א0 ץאותאפ סע 2סאר זצק- :

 א: / ' טסאב !סאץעסאר הסאסט{סאר 93 א6ח002848810 6060 ף6048 סט 2 5,

 | 40 אתו. חסחסנעטסשג סשסקזאמה 44269 20אע-8 סשוב הקסטנטסתסװמ

 89 אלס35 , ץאבנ 8 אסור םג248א60ד08זש6ס60א0069 אבצגהפסד ססאװ / סעטולב

 {. םאהטאש, אב סססמחסאר הםאפ , סאקעצסאסאב 60 80949 ס1ס2סאב

 2080ס02אװ.  סר 0480מר ט39 }8003 , טסת400+ץהאסאצ םוה 3

 םסטצסקסאהאבל האער. 09 2 4. 30 אטא - הסאסעצס+080638619 חק6 =

 אבא 4 טקבצב 808678ד8060819 סאט40 ןסאץצ8מ 2 +קעהמ הססצרעהמ-!

 190 33קט1ספ אפ אפסזס שבכאחמ ס+ אז סד קל 8 תהה 8670 (ס"8-

 אֹּכ ,

 הקטעערפקל סעאב

 054 ,!ראא 545 טא יז זיר הויז.

 י-ה שי ןרנידלעררתיישיפיילייי יידיש ליל

 סלַא ,טָאה סע ןעבלעוו ,טרָאּפער ןופ עיפַארגָאטַאפ יד זיא סָאד
 -ָארּפ םוצ רָארוקָארּפ-סטכירעג רעד טקישעגרעביא ,טנעמוקָאד ןעמייהעג
 גנוטכירניה רעד ןעגעוו טכירעג-זיירק-רעטילימ רענליוו ןופ רָארוק
 | .טרעקעל שריה ןופ

 שציוועילוי ַאלסישצעמ ןופ גנורהיפנָא רעטנוא) טעטימָאק ןעשיט

 רעדעי זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז ןעטעטימָאק עדייב ,(יקסווָאלזָאק
 טעו ,טסַא"המקנ, א ךיוא ,םזירָארעט ןופ גנוטכיר רעד ןיא טירש

 רַאפ געװ א ןענעפע געט ענעי ןופ רעפסָאמטַא רעטילגעגנָא רעד ןיא

 טעוװ סָאװ ,קיטקַאט ַא ,ןעטקַא-רָארעט עלעודיווידניא ןופ עילַאװכ ַא
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 -רעטייברַא רעד ןופ רעטקַאראכרסַאמ םעד ןערעטשוצ ןעזומ ףוס םוצ
 טריזַאב ךיז טָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,חכ ןעניטכעמ םעד ,גנוגעװַאב
 ,טייצ רענעי ןופ עיטארקָאמעדלאיצַאס ערענָאיצולַאװער יד

 ןאד טָאה (עשיליוּפ 2 ןוא עשידיא 4) רעטייברַא 6 ןופ עּפורג א
 ןעטעטימָאק עדייב ןופ ןעסיו םעד טימ רעבָא גנומיטשוצ רעד ןהָא
 -םיוא םהיא טָאה טרעקעל סָאװ ,טקַאהמקנ םעד טריזינַאגרָא ןײלַא
 ןיא ןעסָאשעג רע טָאה טכַאנייב יַאמ (ןעטפ) ןעט18 םעד .טרהיפעגנ
 -ראפ טכייל םהיא ןוא ,קריצ ןופ סיױרַא זיא רענעי ןעוו ,ן'לחאוז-ןָאפ
 םעד .ןעראוועג טריטסערַא טרָא ן'פיוא ןיא טרעקעל טעדנואוו
 סָאװ ,טכירעג רעטילימ סָאד ןעמוקעגרָאפ זיא יַאמ (ןעט18) ןעט8
 | .טיוט םוצ טּפשמ'ראפ ן'טרעקעל טָאה

 -ָארעט דַארג ןעטסכעה ןיא ןעװעג געט ענעי ןיא ןיא טָאטש יד
 -ענ טינ רעדייל טָאה ן'טרעקעל ןופ גנוגידייטרַאפ יד ןוא ,טריזיר

 טנאקאב ןעמ ןעו ,ןפוא ןעגירעהעג א ףיוא ןערעוו טיירגעגוצ טנָאק
 ןעיירפַאב טינ ךיז ןעמ ןָאק ,סעצארּפ ןופ ןעטייהלעצנייא יד טימ ךיז
 טלָאװ גנוגידיטראפ ערעסעב ַא זא ,קנַאדעג ןעדנענינייּפ םעד ןופ
 זיא שידירש ,הילת רעד ןופ ןעװעטַארסױרַא טנָאקעג רשפא ן'טרעקעל
 -נעציזרָאפ םעד ןופ ענארפ רעד ףיוא ,ןעוועג ךילנעמ סיואכרוד סָאד
 טסעפ טרעקעל טָאה ,ןעסיש ןייז טימ טקעװַאב טָאה רע סָאװ ,ןעד
 רעפטנע רעד טָא .יעטױט םיא . . . , :טרעפטנעעג קיטומ ןוא
 ןעגָארטוצסיױרא טייקכילגעמ עשידירוי יד ןעבעגעג טכירעג םעד טָאה
 -ַאפ עכלעזא ןיא ןעבָאה ןעטסירָארעט ערעדנַא ,לייטרוא-טיוט םעד
 -ענ טפָא --- ןערהָאי רעטעּפש ןיא ןוא עגידרעירפ יד ןיא -- ןעל

 -קרעממיוא יד ןעהיצוצ רָאנ ,םסיא ןעטיױט טיג . . . , :טרעפטנע
 -ולֲאֹּפ ןייז ףיוא ,ןעטַאט עניד'תוירזכא ענייז ףיוא קלָאפ ןופ טיײקמַאז
 וצ טָאטשנא עגרָאטַאק ןעמוקַאב ןעבָאה ייז ןוא -- ?,לג .ד .א קיט
 -עג רעכיז טלָאװ רענידייטרַאפ רעטוג א .הילת רעד הףיוא ןיינ
 רעד זא ,יוזא טכירעג ן'םיוא ןעטלַאה וצ ךיז ן'טרעקעל ןעגנואווצ
 | ,רערעדנא ןא ןייז טנָאקעג טלָאװ ?ייטרוא

 ןיא (ראדנעלַאק ןעשיסור ן'טיול יאמ ןעט28) ינוי ןעט10 םעד
 גנוטלאה עשיאָארעה ןייז .הילת רעד ףיוא ןעמוקעגמוא טרעקעל

 הילת רעד ראפ ןעטונימ עטצעל יד ןיא ןוא טכירעג רעטילימ ן'פיוא

 -רַאמ ןוא רעפמעק עטסערג יד טימ עהייר ןייא ןיא ן'טרעקעל ןעלעטש
 ןוא וָאבַאילעשז ןופ ןעמענ יד וצ .דנאלסור ןעשירַאצ ןופ רעריט
 ןעמָאנ םעד ןעלעטשוצ טכער ןעלופ טימ רימ ןענַאק ַאיַאקסווָארעּפ
 .ן'טרעקעל שריה ןופ

 א א

 -עג טָאה יז סאוו ,דניק ןיילק רהיא טימ טָאה יורפ ס'טרעקעל
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 ןֹוא ןָאדנָאל ןייק טרירנימע ,טיוט ןייז ךָאנ ןעכָאװ עכילטע ןעריוב
 ס'טרעקעל ןא ,ךילנעמ רהעז ןיא סע .עקירעמַא ןייק ןעטרָאד ןופ

 טבעל ן'טרעקעל ןופ רעדורב א .עקירעמא ןיא טציא ךָאנ טבעל דניק

 .עטיל ןיא ךָאנ

 א
 כא לא

 -ָאה טיוט רעשירעריטרַאמ ס'טרעקעל ןוא עיצוקעזקע רענליוו יד

 עגיד םורד יד ןיא ןוא "דנוב , ןיא םשור ןעניד'ארומ א טכַאמעג ןעב
 ןָאיַאר םעד ןיא ,ײטרַאּפ .ד .ס רעדנעלסור רעד ןופ סעיצאזינַאגרָא
 .עסַאמ רעטײברַא רעשידיא רעסיורג ַא טימ סיוא ךיז טנעכייצ סָאװ
 עשיטסירָארעט ַא ןעמוקענפיוא רעטייברא עשידיא יד ייב זיא םוטעמוא
 -ער עטשרע יד ןעזיװַאב ךיז ןעבָאה נעט ענעי ןיא ןוא ,גנומיטש
 ןוא רעטייברא עשידיא לָאצ רערעסערג ַא ןופ טנעה יד ןיא ןערעװלָאװ

 .ןָאיַאר ןעשידנוב ןופ ןעטקנוּפ עטסנעדישרַאפ יד ןיא םנירעטיײברַא
 -ךֶא רעד וצ עטנעהַאנ ץנַאג ,רעטייברא עגלעצנײא ןופ טנעה יד ןיא
 וצ טייצ ןופ ןהעז טנַאקעג ןיוש רעהירפ ךיוא ןעמ טָאה ,עיצאזינַאג
 עיבבעג יד זיא טיט ס'טרעקעל ןופ גָאט רעד  .רעולָאװער א טייצ

 ןוא רעטנעזיוט ןופ םולח א ןעראוועג זיא רעולָאװער רעד ןעוו ,עטַאד
 -רעל ֹוצ ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ .רעטייברא עשידיא רעטנעזיוט
 טַאהעג טייצ עסיוועג ַא טָאה גנומיטש עשיטסירָארעט יד .ןעסיש ןענ

 ןעמוקַאב טָאה ןוא "דנוב , ןופ ןעזיירק עטסכיירסולפנייא יד טּפאכראפ

 ,רעבמעטּפעס) "דנוב, ןופ ץנערעפנָאק רעט8 רעד ףיוא טייחרעמ א
 רעד וצ זַא ,ןענעכייצראפ וצ יאדכ זיא'ס .(וועשטידרעב ןיא ,2

 קיטקַאט יד טפמעקַאב ץנערעפנָאק רעד ףיוא טָאה סאוו ,טייהרעדניס
 ךעגליו ןופ טאגעלעד רעד טרעהעגנ טָאה ,"המקנ רעטריזינַאגרָא , ןופ

 .(שטיווערוג דבח) טעטימָאק ןעשידנוכ

 טָאה גנומיטש עשיטסירָארעט יד ןעגעג ףמַאק ןיא וויטַאיציניא יד
 ןהַאשזד) "דנוב , ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד ךיז ףיוא ןעמונעג
 ןוא יקסוָאסָאק רימידַאלװ ,רעמערק ידַאקרַא ,קינטומ םהרבא ,?לימ
 רעד ןיא אפונ טעטימָאק ןעשידנעלסיוא ןיא ןוא ,(ןָאזלעּפָאק ייפָאמיט
 -ָארעט ןימ ןעדעי ןענעג ףפמַאק ןעטסטנעװקעסנַאק ןֹופ רָאטַאיציניא
 םשור ןעקרַאטש ַַא .יקסוװוָאסַאק רימידַאלוװ ןעוועגנ גיינּפָא ןעשיטסיר

 -ַאב םעד ןעגענ לעקיטרא ןייז דנַאלסור ןיא טכאמעג טסלאמאד טָאה
 "ןעטכירכַאנ עטצעל, 88 .מונ ןיא ,ץנערעפנַָאק רעטס רעד ןופ סולש

 "םזירָארעט , ערושָארב ןייז רעטעּפש םישדח ענינייא ןיא ןוא ,(שיסור)
 | .(שיסור)

 יו רהעמ סאווטע ןעטלאהעגנָא טָאה גנומיטש עשיטסירָארעט יד
 ,1908 ,טסוניוא-ילוי םורא ןעראוועג טכאוושענּפָא זיא יז ,טייצ רהֶאי ַא

 ַא ןעמונעגנא םוטעמוא גנונעװַאב יד טָאה דנַאלסור-םורד ןיא ןעוו
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 סעדא ןיא ןעקיירטס עטסגיטכעמ יד : רעטקַארַאכ-ןסאמ ןעגיטלאוועג

 רעד ףיוא ןעזיואב ךיז ןעבָאה סע ןעוו ,רעטרע ערעדנא ענינייא ןוא

 .רעטייבדַא עשיסור רעטנעזיוט ענילדנעצ ףמַאק ןעשיטילָאּפ ןופ ַאנערַא

 "רךנוב , ןופ רָאפנעמַאזצ רעטס רעד טָאה ,1908 ,ינוי ןיא ךָאנ דעבא

 קיטסַאט רעד ןענעג סולשַאב א ןעמונעגנא גימיטשגייא (ךיריצ ןיא)
 | ,המקנ רעטריזינַאגרָא ןופ

 א
 לא א

 ןעפאשאב טייצ רעד ןופ ףיולראפ ןיא ךיז טָאה ן'טרעקעל םורָא
 ןופ טכיזניה ןיא עטסלופטרעוו סָאד .רוטארעטיל ?עסיב שּפיה א
 -יב ןיילק סָאד גָאט וצ טנייה זיב טביילב טייקכילטסגיּפ עשירָאטסיה

 טהעטשרַאפ ,לַאנעלמוא) ןעזָאלעגסױרַא טָאה "דנוב, רעד סָאװ ,עלעכ
 ךיילג ענליוו ןיא ײטרַאּפ .ד .ס רעשיליוּפ רעד טימ םענייאניא (ךיז
 ןייז ןוא טרעקעל שריח, : טסייה עלעכיב סָאד .טיוט ס'טרעקעל ךָאנ

 שטיװערוג שטיװָאלואַאס יסיָאמ סע טָאה ןעבירשעגנָא ."סעצָאדּפ

 סָאד .טעטימָאק רענליוו ןופ רעהעטשרָאפ רעד טסלאמאד ,("יעװטַאמ,)
 רעביא ןערָאװעג ןעבירשעג ןיא סָאװ ,עטסדנערהיר סָאד ןוא עטסנעש
 ןיא סָאד .ןעיסעיל רבח ןופ טפירשרעטנוא יד טגָארט ,ן'טרעקעל
 ס'טרעקעל ךָאנ ךיילג ,1902 רעמוז ,"טפנוקוצ , רעד ןיא לעקיטרַא ןַא
 ךיוא ,דיל רַאברעדנואו א ,רעטעּפש רהָאי 22 ,טציא ןוא ,טיוט

 םענעי וצ גנוצנענרעד א יו ןיא דיל סָאד ."טפנוקוצ , רעד ןיא

 טהעטש ָאװוינ ןעכיוה ןעגיבלעזמעד ףיוא ,לעקיטרַא ןעגידריווקרעמ |
 ס'טרעקעל ךָאנ ךיילג ,1902 רעמוז ,"טפנוקוצ , רעד ןיא לעקיטרַא ןַא
 עשידיא יד סאוו ,תורוש עטסעב יד וצ ."סטרעוורָאפ, ןיא ,7
 ןַא ךיוא טרעהעג ן'טרעקעל ןעגעו טגָאמראפ עסערּפ עשיטסילַאיצַאס
 ,עשראוו ,"גנוטייצסקלָאפ רעיינ , רעד ןיא ן'שטיװעלַאכימ ןופ לעקיטרַא

7, 

 1099 ןיא ךיז ןעבָאה עסערּפ רעשידיא רעשיטעווָאס רעד ןיא
 עכנאמ .ן'טרעקעל ןעגעוװו תונורכז טנַאהרעלַא ןעזיווַאב 1927 ןוא
 -ַאמ-ןעראומעמ עצנאנ סָאד רעבָא ,טרעוו ןעסיוועג א ןעבָאה ייז ןופ
 ַא ןיא ךָאנ ךיז טניטיונ ,ןעזיוואב לייוורעד ךיז טָאה סאוו ,לאירעט
 טייו רהעז רעבָא ,ָאװינ ןערעכעה א ףיוא .ל?לארטנָאק ןעגניירטש

 -עי ןופ גנונעװַאב רעד ןופ גנוצַאשּפָא רעד ןיא טייקוויטקעיבא ןופ
 ,"דנוב , ןופ גנוטיידאב רעשירָאטסיה רעד ןופ לעיצעּפס ,טיוצ רענ
 ,"ויכרַא ינסַארק , ןעשיסור ןיא ן'טרעקעל ןענעוו טייברא ןַא טהעטש
7, 

 ,גנוקניידנא ס'טרעקעל טעמדיוועג ןענייז סאוו ,ןערושָארב יד ןופ
 ןופ גנַאנרהָאי ןעט20 םוצ ,טרעקעל שדיה , :ןענַאמרעד וצ טרעװו זיא
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 טייצרהַאי ןעט28 םוצ ,טרעקעל שריה , ; 1992 ,עװקסָאמ ,"גניּפעק ןייז
 ,1927 ,עשראוו ,"טלעוו יד , גַאלרַאפ ,"טיוטרעריטרַאמ ןייז ןופ

 טיט ןעשירעריטרַאמ ס'טרעקעל ןענעװו רעדילסקלָאֿפ ענינייא
 -יירפ ןוא טעברַא , גנולמַאז-רעדיל ס'ןאמהעל לאומש ןיא ךיז ןעניפעג

 | .1991 ,עשראוו ,"טייה

 :טנאקאב זנוא ןענייז ן'טרעקעל ןעגעוו סעמארד
 שריח , :קיווייל .ה ; 1908 ,"טרעקעל שריה, : דלָאגנייר סיאול

 .1927 ,"טרעקעל שריה , :ווָארינשוק .א ;1927 ,"טרעקעל

 ַא טמענרַאפ ן'טרעקעל םורא "?אירעטאמ-יור , עשירָאטסיה סָאד
 ןעשידנוב ןופ גנולײטּפָאטּפירקסונאמ רעד ןיא ץַאלּפ ןערעדנוזַאב
 גנושרָאפסיוא רעכילטפַאשנעסיױו רעטסנרע ןַא וצ  .וויכרַאייטרַאּפ
 ,"דנוב , ןופ עטכישעג רעשיאָארעה רעד ןיא "טרעקעל , לעטיּפַאק ם'נופ

 ןיא ,סַאלק רעטייברא ןעשידיא ןופ טולב ן'טימ ןעבירשעג עטכישעג ַא
 -נעצ ,"עמיטש רעטיײברַא, רעד טימ לכ םדוק ןענעקַאב וצ ךיז גיטיונ

 יד ;1908 ןוא 1902 ראפ ןערעמונ עלַא ,"דנוב , ןופ ןַאגרָא-לַארט

 .וער ;1902 ,88 ןיב 70 ןערעמונ (שיסור) "ןעטכירכַאנ עטצעל,
 ,"ַאטקסיא, ;1 רעמונ ,ר"ס ײטרַאּפ רעד ןופ .ָא .צ ,שיסור ,ַאיסָאר

 -- ערעדנַא עֶלַא ןוא "ַאדָאבָאװס, ,"עינעדשזָאבָאװסָא , ,"ןזישז,

 .1902 ןופ ןעבאנסיוא ערענָאיצולַאװער רעדנעלסור -- םַאנסיוא ןהָא



 ,ןיסעיל .א

 .ט ר עס על ש ריה

 ,עטעּפש יד ןיא ן'העש יד ןיא ,זָאלשיור ןעבָאה ייז
 ,ןעמונעגסיורא םהיא ,םיבננ יוװ ,עמרוט ןופ
 ,עטקרַאק ַא ןיא טקַאהרַאפ ,ךַאװ רעקרַאטש רעטנוא ןוא
 -- ןעמוטש ןיא דַארַאּפ ןיא ,רעטייר ןופ טײלגַאב ,טריפעג
 ןענינַאב ןופ טייקטיוט ןיא ,גיטכיזרַאפ םהיא טריפעג
 ףעניפעג טינ ןעסַאג יד ףיוא ךיז לָאז רענייק זַא

 ,טָאטש רעטניה ץעגרע ,"רלעפ-רעטילימ, ן'זיב ןוא
 ,טָאּפַאשע רעד ןיוש םחיא טרַאװרעד טָאה רעטסניפ ואוו

 ,ןעגרַאבראפ ןעוועג ײמרַא ןא זיא דלעפ ן'פיוא ןוא
 ,ןוילת םוצ קילב ן'טימ ןעטקיב רעטנוא ןענַאטשעג
 ,ןעגרָאװרעד ןעשידיא םעד גנויירעטסוש םעד ןהעז וצ
 ;ןעילַאװױָאפ ןוא רעזייק ןופ ןעכילרעה םוצ םור םוצ
 ,ןעבירטעגפיונוצ ליטש ןעמ טָאה ןענַאילַאטַאב ריפ
 .ןעבילקעג ךיז ןעמ טלָאװ ענליוו ץנַאג ןעמערוטש יו

 ,סױרַא טחעג רע ןוא עטערַאק יד ןיוש טמוק טָא
 .םיוא טייקטױר יד טכערב לעמיה"חרזמ זיא ךיוה ןעוו

 טָאפַאשע םעד ךיז רַאפ ןיוש ךילטייד רע טהעזרעד
 }שירפ ןעבָארנעג םהיא רַאפ ,בורנ יד ייברעד טרַאה ןוא
 ,טָארט ַא קירוצ טכַאמ רע ,ץרַאה ןייז ךיז טרעמַאוצ
 -- שימ ַא דליוו סעלַא ךיז טינ ןעגיוא יד רַאפ ןוא
 ,ןייש זיא טלעוװ יד יװ ,טלעכיימש ןעבעל סָאד ביל יו
 !ןהעג ןיוש בורג ןיא זומ ןוא ןעזעג סטוג גינייוו יוװ

 ,רעווש ןוא גידנָאטײװ ,טײקכַאװש ןופ טונימ ןייא רָאנ
 ,רענָאיצולָאװער רעצלָאטש רעד ןיוש רעדיוװ ןוא

 ,רעטנומ ,םענייז לרוג םוצ ,טַאּפַאשע םוצ טייג רע
 ןעטסעפ ןיא ,ןענידריוו ןיא טומ ןיא קספ םעד טרעה ןוא
 ,רעטנורַא סַאה טימ טַאררַאפ ןופ טָאבנָא םעד טכַאל ןוא
 ןעטסעמ ךילטכערַאפ עשיטָאּפש ןעקילב טימ טמענ ןוא
 םינּפ ןעטצַאלגוצ-םורפ ,ןעלעיציּפַא ,ןעפייטש םעד
 .םענָאיזַאק םעד ,רעניבַאר םענעקַארשוציטיוט ןופ
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 ,קירטש יד ןיוש רע טחעז טָא ,טנעה יד םיא ןעמ טדניב טָא
 .קילבנעניוא רעסיורג רעד ןָא ןיוש טמוק ,ןיוש טמוק טָא

 .!ףָארטש רעייז ןוא ייז -- ןעטכַארַאפ ייז רע טוט יו
 !טכענק יד ,טטשודיח'רַאפ םהיא ףיוא ייז ןעקוק יו
 ,ףוס םוצ זָאנ ןייז ףיוא עילטעּפ יד טלַאפ ןיוש טָא ןוא
 ; טכעלש"טרעפמולעגמוא ןוילת םעד ןופ ןעפרַאװעג
 ּפָאק ן'טימ יז קנילפ ,ןעדנובעג"טנעה ,רע טּפַאכ ַאט
 .ּפַארַא ולַאה ן'פיוא ןױשןיילַא יז טלעפיירט ןוא

 ,פונק"חילת ןיא ךיוה ,טייקנירגױעגרַאמ ןיא דלַאב ןוא
 ,ּפורט רעטלַאק ,רעיולב א נידנעלע ךיז טניוועצ

 ןעטָאשרַאפ בורג ןיא ןנימ"רב א ןיוש רע טניל טָא
 ;ןעכינ ןיא שרַאמ ןיא טפיול לייח רעד םהיא רעביא ןוא
 ןעטָארטעג םיפ עקסטַאדלַאס רעדנעויוט ןעבָאה סע
 ;ןטכילנגעגסױא רבק םעד דרע רעכַאלּפ רעד טימ ןוא
 ,ןעפעגרַאפ ןייז ןיוש טעװ רכז ןייז זא רעכיז ןוא
 ןעסעוצּפָא קיטשהירפ רעקנעה יד ךיז ןערָאפוצ

 ,ןעמַאזצ ןוז רעד טימ ,עלייוו ַא ןיוש רעטעּפש ךָאד
 .ןעמַאלּפ עטיור יד ןיא ןעננאגענפיוא טרעקעל זיא

 ןעבילבעג םענעטַארטשצ זיא רבק ןיא זיא םע
 ,ןעליופוצ דלַאב ךַאד טעװ טָאװ ,תמ רעד רָאנ ןעליוהרַאפ
 ,ןןעביל ַא ןייש ַא טימ ,רבק רעבירַא ךיוח ןעוו
 ;ןעלױהרַאפ טינ ןיוש טרעװ סָאװ ,דלעה רעד טניישענפיוא טָאה
 ןענַאטשעגפיוא ניטכיל "דלטפ-רעטילימ, ןופ זיא רע
 .ןענַאיװרַאפ טינ ןיוש ןעק סָאװ ,לַאערַא"חשודק ןיא

 ,ןעביוהרעד רַאצ ןופ טכענק ןענַאילימ יד רעביא ךיז טָאה רע
 .ןעביולג םעד טקעװעגפיוא ןוא ץלָאטש םעד טקעוװעגפיוא ןוא
 ,רעדינ ןעטסנירעדינ ןופ דניקיַאטעג םערַא ןַא
 ,רעטיב יוזא ןעבעל א ,ץרוק יױזַא ןעבעל ַא
 רעדיוו ט'פושכ'עגפיוא טייקיורג רעזנוא ןיא טָאה סָאװ
 -- רעטיר ןעכילרעדנואוו ןופ טנַאמָאר ןעטסלעדייא םעד
 ןעטכעװשרַאפ םעד דובכ ץ'רַאפ רעמעניעכַאר ַא
 .ןעטכענ ךָאנ רעטס'לפש רעד ןעוועג זיא סָאװ ,סַאלק ןופ

 ,ןעטכיוחרעד ןיא ליּפשייב ןיא ,טָאה סָאװ ,רעײנרָאפ ַא
 .ןעטכױלַאב טלַאטשעג ןייז טימ רודירעפמעק ןעסיורג 'א



 .סענאנ חרז

 געט רעבָאטקָא ערענָאיצולַאװער יד ןיא ענליװ
 1905 ןופ

 ןופ ןוא ןצטנעמוקָאד ףנףדײשרַאפ ןופ ןעלַאירעטַאמ עטלצמַאזעג  ,טייברַאב)

 (.וטשינפהפצשצג ףשנשי ןיא רפמטנ-לייטנא

 -סיורג ,עשימרוטש געט ןעוװעג ןענייז סָאד

 "ער יד טָאה לָאמ ןעטשרע םעד .עניטרַא

 .דנאל עצנאג סָאד טּפַאכעגמורא עיצוָאװ

 -ַאדנופ יד ןעכָארבעג ךיז ןעבָאה שער ַא טימ

 .םישזער ןעטלַא םעד ןופ ןעטנעמ

 -עג ןעבירשעגניירא זיא עטכישעג רעד ןיא
 דור רעד ,טַאלב רעדנעצנעלג א ,רעיינ א ןערָאװ
 ןייז ןעטלַאהעגּפָא טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשיס

 -ספמַאק ן'פיוא סױרַא זיא טַאירַאטעלַארּפ רעד .ןוחצנ ןעסיורג ןעטשרע

 עלַא ןופ רעפעש רעד ,רעיוב רעד ,רע .ןיז-ילכ ענעגייא ענייז טימ ץַאלּפ

 םעד ןיא ןוא !טלַאה !העטש :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ,רעמיטכייר

 ,רעקרַאפ רעדעי ,טײברַא עדעי טלעטשענּפָא ךיז טָאה דנַאלפור ןעסיורג

 ..טינ ןעו !ּפָארַא !ןעק ךיא סָאװ טסחעז :רַאצ םוצ טגָאזעג טָאה רע

 -כָאנ ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה רַאצ רעד

 -עגרעטנוא יַאלָאקינ טָאה ,1908 ,רעבָאטקָא ןעט17 םעד .ןעבעגוצ

 .עיצוטיטסנָאק רעד ןעגעוו טסעפינַאמ םעד ןעבירש

 א

 -עג עשירָאטסיה ענעי ןופ טנעמנַארפ ַא רעביא ָאד ןעבינ רימ

 טכארבעג ןוא ענליו ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןעשינעהעש

 | .טַאירַאטעלַארּפ ןעשידיא םעד תונברק ?יפ

 א 1

 טסואורעד ךיז ןעמ טָאה (ליטס רעטלַא) .טקָא ןעט13 םעד

 ןַא ןערעלקרע וצ רהָאּפנעמַאזוצ-ןַאבנעזייא ןופ סולשאב םעד ןענעוו

 / - .סיירטס םענײמעגלַא |

 ָארויכ-קיירטס ַא ןעבילקענסיוא ןעבָאה רענַאבנעזייא רענליוו יד
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 ןַאד ןעבָאה רענַאבנעזיא יד .קיירטס םעד טימ ןעריפוצנָא ףיוא
 .ףמַאק ןיא ןעמענ לייטנָא ןעלָאז ייז ,רעקורד יד וצ טעדנעווענ ךיז

 רעד זַא ,יאנתב רעבָא ,ןעקיירטס וצ ןעוועג םיכסמ ןעבָאה רעקורד יד

 / .ןעסייה ייז טעוו "דנוב , ןופ טעטימָאק רענליוו

 םעד ןופ רעהעטשרָאפ ַא ָארויב ןיא ןעדַאלעננייא ןעבָאה ייז
 ,.ד .ס .פ ןופ רעהעטשרָאפ ַא ןוא "דנוב , ןופ טעטימָאק ןעטגינייארַאפ

 קיירטס ןעשיטילָאּפ םענימעגלַא ןַא ןעריזינַאנרֶא וצ םענייאניא ידכ
 טָאה ןעמ ,גנולמַאזרַאפ א ןעוועג ייז ייב זיא טנעווַא ןיא .ענליוו ןיא

 וו .א .א סעדער ןעטלַאהעג

 ןעגנַאנעג טינ ןענוצ יד ןיוש ןענייז הירפרעדניא ןעט14 םעד
 ,גנַאלק ַא סיורא לייוורעד זיא טדָאטש .ןיא ןוא סעיניל ענינייא ףיוא

 ווָאסירָאב רינעשזניא-טּפױה םעד טריטסערַא ןעמ טָאה טכַאנייב זַא
 -רַאעג טָאה רעכלעוו ,ןוקצימ ןבואר ;ןערינעשזניא עבילטע ךָאנ ןוא
 טימ טָאה רע ואוו ןוא ןאבנעזייא .ס .ב ןופ גנוטלַאװראפ ןיא טייב

 .א .א וװעשַאילע טַאקָאװדַא םעד ;עדער ַא ןעטלַאהעג רעהירפ גָאט ַא

 עכילנהעוועגמוא ןַא טקרעמאב ןעמ טָאה הירפרעדניא רענייזַא

 לייט ַא .טדָאטש ן'רעביא ןעקַאזָאק ןוא ןעטאדלַָאס ןופ גנוגעוואב

 ן'טימ ןעבָאה עגירעביא יד ,לַאזקָאװ ן'פיוא טכירענסיוא ןעמ טָאה

 -ַאֹּפ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טלעננירעגנמורא שארב רעטסיימצילָאּפ

 -וצפיונוצ ךיז רענַאבנעזייא יד ןעזָאלענ טינ ןוא ןאבנעזייא רעסעיל

 רעד ןופ ףיוה ן'פיוא ןעזָאלעג ןַאד ךיז ןעבָאה עטצעל יד ,ןעביילק

 .גניטימ םענעפָא ןֵא טכַאמעג ןעבָאה ןוא גנוטלַאװרַאפ-ןַאבנעזייא .ס .ב
 טסעפ ךיז ןעטלַאה ןוא ןענוצ עֶלַא ןעלעטשוצּפָא ןעסָאלשאב טָאה'מ

 עֶלַא ךיז ןענייז ,טנידנעעג ךיז טָאה נניטימ רעד ןעוו .נינייא ןוא
 טָאה ןעמ .טכָאקעג טָאה סָאנ ן'פיוא ..םייהַא ןעננַאגעגרעדנַאנרַאפ
 נָאט רעד רעבָא ןיא ?לכב .געט עכילטע ףיוא זייּפש טיירגעגנָא ךיז
 ןעװענ טדָאטש ןיא זיא טנעװַא ןיא .הרושכ ןענַאנעגכרוד ענליוו ןיא
 ,טלעטשעגּפָא ןעוועג זיא עירטקעלע ןוא זַאנ יד ,רעטסניפ קָאטש

 טינ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה ,.טקָא ןעט18 םעד ,תבש

 -ברוד יז טָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיב ןעגרָאמהירפ ןופ ,טהורעגנ
 רעטסדנימ רעד ןהָא ,ןעפָא טעמכ ןיוש ,ןעננולמַאזרַאפ-ןעסַאמ טריפענ
 ,רענדער םוטעמוא .לעמיה ןעיירפ ן'רעטנוא ןוא םינינב ןיא ,ארומ
 טדערעג טָאה ןעטסרעמ םִא .ףיורא רעטייוצ רעד ,ּפָארַא רענייא
 עטשרע יד ןופ רענייא םוטעמוא ןעוועג זיא רע .(רעטייוו .א) ןָארַא
 טימ לוש רעשיטדָאטש רעסיורג רעטלַא רעד ןיא רע זיא טא .רענדער

 לוש יד .טינַארג ןעטיור ןופ סענָאלָאק ענירהָאי-טרעדנוה ריפ יד
 רעד ןופ ןעטכיש עלַא ןופ םלוע ןעניּפעק טנעזיוט ליפ ַא טימ לופ זיא

 -עמַאלפ גיכליה ךיז ןעגָארט המיב רעד ןופ .גנורעקלעפאב רעשידיא
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 ןעשיוצ .גנואיירפאב רעשיטילַאּפ ראפ לעגנַארעג םוצ ןעּפור עגיד
 סעילַאװכ יד ןופ יו ,?עמרומענ ַא ןעגָארט ןעביוהעגנָא ךיז טָאה םלוע
 .רעטיוועג ןעסיורג ַא ברע םי ןופ

 -אב רענַאבנעזיא יד ןעבָאה הירפ רעד ןיא תבש ןעבלעז םעד
 ,יאנת םעד טימ ,גניטימ םענעּפָא ןֵא ןעכַאמ וצ שינביולרעד ַא ןעמוק
 .ראזנעצ ַא -- רעטמַאאב א ןייז לָאז ייברעד זַא ,רעבָא

 ןופ) ןעשנעמ טימ םי ַא ןעבילקעגפיונוצ ךיז טָאה בולק ןיא
 רָאנ ,גינעו רהעז ןעװעג ןענייז ןעדיא .(טנעזיוט ריפ זיב יירד
 ןעבָאה סָאװ וצ :ןעיירשעג טרעהעג ךָאד ךיז ןעבָאה ןענעווטסעדנופ
 רעדנואוו ןייק זיא סָאד רָאנ ."סעדישז, ךס ַא ןעבילקענפיונוצ ָאד ךיז
 ףיט וצ ,ןעדיא ןופ טלײטענּפָא ןעװעג עסַאמ יד ןיא ליפוצ .טינ
 ,עטמַאאב יד ןעשיווצ םזיטימעסיטנַא רעד טלעצרַאװעגנייא ךיז טָאה
 ךיז ןענינייארַאפ וצ קנַאדעג ן'טימ ןערעוו םולש ןענָאק ןעלָאז ייז זַא
 ,ךיז טָאה סָאד .ךאז רענײמעגלַא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעדיא יד טימ
 סע תעב ,ןעגנולמַאזרַאפ עגירָאפ יד ףיוא ןיוש ןעזיוועגסיורא ,בַא
 ןעביוהעגנָא םלוע רעד טָאה ,רענדער רעשידיא ַא ןעטערטסיורא טגעלפ
 ךילנטימ רעד .רענדער ןעשידיא ןייק טינ ןעפרַאד ייז זַא ,ןעיירש וצ
 ןעזיוועגנָא טָאה ,גנולמאזרַאפ יד טנעפעעג טָאה רעכלעוו ,ָארויב ןופ
 רהעמ זַא גנונפָאה יד טקירדענסיוא טָאה ,טקַאפ ןעגירעיורט םעד ףיוא
 -רַאֿפ רעד ןופ טייהרעמ יד זַא ,ןעמוקרָאפ טינ ןעכַאז עכלעזַא ןעלעוו
 ןעירשעג סָאװ-רָאנ ָאד ןעבָאה סָאװ יד טימ םיכסמ טינ זיא גנולמַאז
 .וא.א ןעסערעטניא עניימענלַא יד ףיוא ןעזיוועגנָא טָאה ,ןעדיא ןענעג

 -ךעייפ טָאה יז .גערב ַא ןהֶא טרעטסיינאב ןעוועג זיא עסַאמ יד
 ענירעביא יד ךיוא יו ןעשידנוב םעד ,רענדער יד טרידָאלּפָא גיד
 ןעטאנעלעד יד טנעגענאב ןעמ טָאה ןעטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש טימ
 -ענוצ ןענייז קנעב עלַא זַא ,טרעלקרע ןעבָאה עכלעוו ,קנעב יד ןופ
 קנַאב הכולמ יד ןוא רעװָאלרָא יד רָאנ ןוא ,קיירטס םוצ ןענַאטש
 .ןעטַאדלָאס ןוא ןעקַאזָאק ןופ ץוש רעד רעטנוא ןעטײברַא

 ,לַאז ןעצנַאג ןיא ןעירשעג ןעמ טָאה "! רעװָאלרָא יד טימ רעדינ,
 יד .ןעטנעדיצניא ערעדנוזאב ןהֶא טנידנעעג ךיז טָאה גניטימ רעד
 עכלעוו ,,ןעקַאזָאק ןוא ןעטַאדלָאס טימ טציילפרַאפ ןעוועג זיא טדָאטש
 וו .א .א ןאבנעזייא ,ןעטלַאטשנַא-הכולמ עלַא טיהעג ןעבָאה

 ןעקַאזָאק יד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 0 רענייזַא
 ןענייז עטע'גרה'רעד ןייק .ןעסָאשעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאדלָאס ןוא
 עטיירב ףיוא עיצארטסנַאמעד ַא ןעוועג זיא טנעווַא ןיא .ןעוועג סינ
 .ןעמָארק ענעפָא יד ןיא ןעביוש ןעכַארבעג ןעמ טָאה ייברעד .סָאג
 -ךליוו ןֹהֶא רָאנ ,םלוע םעד ןעבירטעגרעדנַאנרַאפ ןעבָאה ןעקַאזָאק יד
 - ,ןעטייק
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 -עגלַא ןַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעבָאטקָא ןעט16 םעד ,גָאטנֹוז

 -עגּפָא ךיז טָאה ןעבעל רענידעכָאװ רעצנַאנ רעד ;קיירטפ רעניימ

 ןענייז ןוא ןעּפָא ןעבילבעג ןענייז ןעיירעקעב עשיקרעט יד רָאנ ,טלעטש

 טימ טקַאּפעג ןעוועג ןענייז ןעסַאנ יד .רעטילימ ןופ טכאװַאב ןעוועג

 | ,טרעסערנרַאפ ץלַא ךיז ןעבָאה ןעלודטַאּפ יד ,ןעשנעמ

 -ָאיצולָאװער ןעטנינייאראפ ןופ ןעמָאנ ן'רעטנוא זיא הירפרעדניא

 -נַארג א ןעפורעגפיונוצ ןעוועג זיירק-ןחַאבנעזייא ןיא טעטימָאק ןערענ

 -רַאפ קרַאטש ןעוועג ןענרָאמהירּפ ןופ זיא ל?עמיה רעד .גניטימ רעזעיד

 רענעסענעגנייא-ךילרעהפיואמוא ןַא טפירטעג טָאה םע ..;-.טטנעקלָאװ

 םוצ ןהעג וצ םלוע םעד טרעטשעג טינ רעבָא טָאה סָאד ,לעהנעגער

 .עגיד'הנושמ ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ ןענייז ןעסַאנ יד .גניטימ

 ןייא ןיא ןעגיוצעג עלַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעמַארטש-ןעשנעמ עצראווש

 ןוא קנַארפ ןעגנאנעג זיא ןעמ .לעזיירק-ןַאבנעזייא םוצ -- גנוטכיר

 עלַא ןופ סעיצַאמַאלקָארּפ עשירפ טסיירד ןוא ןעפָא גידנענעייל ,יירפ

 םענײמעגלַא םוצ ןעפורעג ןעבָאה סָאװ ,ןעכַארּפש עֶלַא ףיוא ןעיײטרַאּפ

 זיא גרַאװננוי םסָאד .סעיצארטסנַאמעד עזעידנארג וצ ןוא קיירטס

 ,רע'מינּפ עגידנענייש ןוא ןעניוא עניטכיל טימ ,ךילהערפ ןעגנאגעג

 .רעדיל ערענָאיצולַאװער גידנעגניזרעטנוא זייוורעטרע

 -טנַא טָאה ,סַאג רענליוו ךרוד ןעגנַאנעג זיא סָאװ ,עּפרנ ןייא

 .עיצארטסנַאמעד ַא ןעכַאמ טלָאװעג זיוה ס'רָאטַאנרעבוג םעד ןענעק

 ןוא ןָארַא רבח רעד ןעסקאווענסיוא דרע רעד ןופ יו זיא לָאמַא טימ

 !םירבח :ןָאט ןעשירעלעפאב ןעשינרענע ןַא ןיא ןעירשעגסיוא טָאה

 ַא וצ ןעגנערב רהיא טעוװו ,טייצ רעד רַאפ ןוא טיײהרעטריזינַאגרָא טינ

 ןוא ןרָאצ רעזנוא ןעזייווסיורא ןעוו ,ןעסיוו ןעזומ ריפ !לַאפכרוד

 ךיז טָאה טנעגוי עניציה יד ...!חכ רעזנוא זיא ןירעד .דלודעג ןעוו

 סע ןיא -- ןָארַא -- רע .טכערעג םהיא גידנעבעג ,טניהוראב ךיילנ

 ןוא גניטימ ןעזעידנַארג ןופ רָאטַאזינַאגרַא רעד ןעוועג ךילטנענייא

 .םוטעמוא טבעװשענ טָאה טסייג ןייז

 (עקנָאק) ייומארט ןופ סענַאגַאװ ענינייא ןענייז הירפ רעד ןיא

 ייז ףיוא ךיז טָאה ,רעדניק ייז ןעשיווצ ,םלוע רעד .ןערהָאפענסיורא

 ןוא טנַאּפשענסױא דרעפ יד ,טרעקעגרעביא ייז טָאה ,ןָאטעג ףרָאװ ַא

 .ָאּפעד ןיא טכירעגנסיוא

 ,ננע ,טקַאּפעג לופ ןעוועג זיא לעזיירק-ןַאבנעזייא ןופ לאקאל רעד

 ןעשנעמ רעטנעזױט .ןָאט רחיר א טנַאקעג טינ ךיז טָאה ןעמ ןַא

 ץנַאג .ןעסיורד ןיא ןעבילברַאפ ןענייז ןוא ןיירא טנָאקעג טינ ןעבָאה
 זיא טקעּפסָארּפ .גרָאענ ןופ ?ייט רעסיורג ַא ןוא לעסעג רענָאסרעכ

 טדער סָאװ ,ןעסיוו טלָאװעג ןעבָאה עלַא .ןעשנעמ טימ לופ ןעוועג

 -אד זיא סָאװ ,לעזיירק-ןאבנעזייא ןיא ךיז טוט סָאװ ,ןעטרָאּד ןעמ
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 .טדָאטש ןופ ןעבעל ןערענָאיצולָאװער ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג טסלָאמ
 ןעטלַאהעג ענובירט רעד ףיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןענייז ןעטרָאד ןוא
 ןעטשרע םעד ,ףיורא רענדער א ,ּפָארַא רענדער ַא .סעדער ןערָאװעג
 -ָאװער עשידנעלסור עסיורג יד , רעטרעװ יד טרעהרעד ןעמ טָאה לָאמ
 רעטרעוו עשירעלדניװשיּפָאק טרעהרעד לָאמ ןעטשרע םוצ ,"עיצול
 .המודכו עיכרַאנַא ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס ןענעוו

 ,ןעשנעמ רעטרעדנוה רשפא ,עגילדנעצ ,ךס ַא טדערעג ןעבָאה סע
 .ענובירט רעד ףיוא ךיז ןעּפַאכוצּפורא חכ טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוו

 םעד ןעסייר ןעפרָאװעג רענייא ךיז טָאה ,גניטימ ן'תעב ,גנולצולּפ
 -רעד ךיז טָאה לָאז ןופ לעקניו ןעטייוצ ַא ןיא ןוא דליב ס'רעסייק
 ,המוהמ ַא ,רעדורעג א ,לעמוט ַא ןערָאװעג זיא סע .,.,סָאש ַא טרעה
 ןעבָאה ןעשנעמ ןעסַאמ .ריט רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה ןעמ
 טרעהרעד ךיז טָאה לָאמָאטיס .טיוט ףיוא ןערעוו ןעטָארטוצ טנָאקעג
 -ךיב ןוא םירבח ,גנונדרָא ,גיהור : םיטש עשירעלעפאב עגיטכעמ ַא
 !טינ ךיז טרילרַאפ !רעג

 טכַאמעג ןוא ריט רעטיירב רעד ייב טלעטשענ ןָארַא ךיז טָאה סָאד
 .ןעגנולעג םהיא זיא סע ןוא גנונדרא

 ,גניטימ ןופ ןהעגרעדנַאנַאפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה םלוע רעד זַא
 ן'םיוא זַא ,ףרַאד'מ ןעמעוו ןעבעגוצרעביא ןעזיוואב רעצימע ןיוש טָאה
 טָאה ןעמ ןוא טערטרַאּפ ס'רעסייק םעד ןעסירוצ ןעמ טָאה גניטימ
 ןוא ,טנעפַאװאב טשרמולכ זיא גניטימ ןופ םלוע רעד זַא ,ןעסָאשעג
 -ַאב ןעסַאנ עניאייברעד יד טימ טקעּפסָארּפ רעצנַאנ רעד זיא דלַאב
 .רעטילימ ןופ ןעראוועג טכאוו

 רעד .םרוטש א וצ טנעהַאנ זיא סע זַא ,טלהיפענ ךיז טָאה סע
 ַאזַא ייב זַא ,טלהיפעג טָאה ןעמ ןֹוא טגערענפיוא ןעוועג זיא םלוע
 טעװ ,סָאנ ן'פיוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעקַאזָאק ןוא ןעטַאדלָאס עסַאמ
 -ַאזינַאגרָא יד .גנוסינרַאפ-טולב ןייק ןעדיימסיוא טינ סיוועג ןעמ
 ןעבָאה ךעלנניא עגינייא .טסואוועג סָאד ןעבָאה גניטימ ןופ ןערָאט
 -לעדנעטרעג םענעזעוועג ןופ ןעטעכַאטש ענרעזייא יד ןעכערב ןעמונעג
 ילֶאס עטנעפאווַאב יד ןופ ןערעװאוצּפָא טימרעד ךיז ידכ ,םיוצ
 ןופ רעריפנָא יד טסָאקעג טָאה הימ ךס ַא .ןעקַאזָאק ןוא ןעטַאר
 םעד ךיז רַאפ ןהעזעג טָאה סָאװ ,ןומה םעד ןעגיהוראב ןוצ גניטימ
 .ןעניוא יד רַאפ טיוט

 םוצ עיצַאנעלעד א טקישעג גניטימ ןופ םוידיזערּפ רעד טָאה ןַאד
 .ןעמוקעג זיא רע .ןערהָאֿפ וצ ןעמוק לָאז רע ןעלַאּפ ןָאפ רָאטאנרעבוג
 רעטילימ סָאד ןעהיצּפָא לָאז רע ןַא ,טרעדָאפענ םהיא ןופ טָאה ןעמ
 ןעטיהוצּפָא טנַאזענוצ םהיא טָאה'מ ןוא טקעּפסַארּפ יקסוועיגרָאעג ןופ
 ,טנערענפיוא גידלַאװנ ןעוװעג זיא רָאטַאנרעבוג רעד הור יד
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 רינעשזניא ,ַאיַאקסװעיליסַאװ יורפ :; םואידיזערפ ןופ ןעסור יד

 -"ענניירא טסיזמוא ןעבָאה ןַאּפעטס רָאטארא רעד ןוא ווָארָאזָארּפ
 זַא ,טנעפאװאבמוא ןיא םלוע רעד זַא ,ןע'נעלַאּפ ןָאפ טימ ט'הנעט

 -רָאּפ ן'טימ השעמ יד יו ,רעשירָאטַאקָאװָארּפ א ןעוועג זיא סָאש רעד
 טסיזמוא  םיײהַא ןהענוצ ךילדירפ ךיז טעװ םלוע רעד זַא ,טערט

 יד ןֹופ רעטילימ סָאד ןעמענוצ לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא ייז ןעבָאה
 -עג טינ טָאה ךַאז ןייק -- ,קלָאפ סָאד ןעניהוראב וצ ידכ ,ןעסַאנ

 ןוא ןָארַא טעראק ס'רָאטַאנרעבוג םוצ ןעגנַאנענוצ זיא ןַאד ,ןעפלָאה
 -נעגייא ,ע'טושפ ,עצרוק עכילטע טימ טעדנעוװעג םהיא וצ ךיז טָאה
 טינ לָאז רע ,עטגָאזעגסיױרא ןעצרַאה ןופ ףיט ױזַא ,רעטרעוו עגיטרַא

 ןיא ןעֶלאַּפ ןָאפ זַא -- ,ראונאי ןעט9 ןופ עטכישעג יד ן'רזח'רעביא

 םלוע רעד ,םיכסמ ןיא רע זַא ,ןעדלָאמעג טָאה ןוא ןערָאװעג טרירעג
 רעבָא ,ןעהייר עטלעטשעגסיוא-ניהור ןיא ןעסַאנ יד ןהעגכרוד לָאז

 -רעד רעד ןהֶא טינ טכער ןייק רע טָאה רעטילימ סָאד ןעהיצקירוצ

 ,טרָאװןערהע ןַא טיג רע רָאנ ,רָאטַאנרעבוגילַארענעג ןופ שינביול

 םהיא טימ עיצַאנעלעד יד ןָאק סלַאּפנעלַא .ןעסיש טינ טעװ ןעמ זַא

 ,טגיהוראב ךיז ןעבָאה עלַא .רָאטַאנרעבונילַארענעג םוצ ןערהָאפטימ
 .רָאטַאנרעבוג םעד טימ טערַאק ןיא טצעזעג ךיז טָאה עיצַאנעלעד יד

 ןעמַאצ טערַאק ןיא רָאטַאנרעבוג רעד ןערהָאפעג זיא סיוארָאפ
 -לעװ ,ןע'נָארא ץוחַא ,גניטימ ןופ ןעטאנעלעד עטלהעוועגסיוא יד טימ

 -נָאמעד יד טרהירעג ךיז טָאה ייז ךָאנ ןוא .סופוצ ןעגנַאגעג זיא רעכ

 -סנַאמ רעטנעזיוט רענילדנעצ רשפא ,רעטנעזיוט ןעסַאמ ןופ עיצארטס
 םורא ןוא .רעדניק עניילק וליפַא ,גנוי ןוא טלא ,רעבייוו טימ ליב
 ..רעטילימ ןעטנעפָאװאב ןופ הרימש עסיורנ ַא םוטעמוא ןוא

 ןהֶא ןוא ןענהָאפ ןהֶא םולשב ןעגנַאנעג ןעמ זיא טייצ עצרוק ַא

 סַאג ןעטימ ןיא ןעניוצעג ךיז יז טָאה ךילרעייפ ןוא ?ליטש ,גנַאזעג

 וליפַא ,רעטסנעפ ענעפָא יד ןוא ןענָאקלַאב יד .ןערַאוטָארט ףיוא ןוא
 | .ןעשנעמ טימ טצעזאב ןעוועג ןענייז רעכעד יד

 ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןיא ,דליב שילרעטסיוא ןַא ןעוועג זיא סע

 סעּפע טימ ןעקָארשעג טָאה סָאװ ,טײקטנַאּפשענ עשינַארט ַא טלהיפעג

 ןופ ּפָאק יד ןעוו ,לָאמַא טימ ןוא  .גנוטרַאװרעד רעכילרעדיוש ַא

 עקסמרַאדנַאשז גָאר םוצ טרעטנהענרעד ךיז טָאה עיצארטסנַאמעד רעד

 ךיז טָאה סע יװ) סָאש ַא ןעבענעג ןָאקלַאב ַא ןופ ץעגרע רעצימע טָאה
 ןוא (רעיציּפָא רעקסמרַאדנַאשז א ןעסָאשעג סע טָאה ,ןעזיוועגסיורא

 ןוא -- רעטירד א ןוא רעטייוצ ַא ,פלאז ַא -- ףיורעד רעפטנע סלַא

 ןעשנעמ .סַאג ענהעש ,עננַאל ,עטיירב יד ןערָאװעג זיא םונהיג ַא

 ןופ טיור ןערָאװעג זיא קורב רעד .סעּפָאנס יד יװ ןעלאפעג ןענייז
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 עלַא ,עטעדנואוראפ רענילדנעצ ןוא עטע'נרה'רעד ריפ ןופ טולב

 ...ֹוהֹובֹו והות ַא ןוא ןברוח ַא ,לת ַא .,ןעדיא

 ,ןערעיוט יד וצ ,ןעפיוה יד וצ ןעפיול טזָאלעג ךיז ןעבָאה ךס ַא

 .ןעביוש יד ןענַאלשענסיױא ןעוועג ןענייז סע ואוו ,רעטסנעפ יד וצ

 ןופ ןערעוו וצ ןעפָארטעג טינ ידכ ,דרע רעד וצ ןעלַאפעג ןענייז ליפ

 ,רָאטַאנרעבונ ן'טימ ןערהָאפעג ןיא עכלעוו ,עיצַאנעלעד יד ,ןעליוק יד

 יד ןעלעטשּפָא ףכית ןוא ןערעקמוא ךיז לָאז רע ןזַא ,טרעדָאפעג טָאה

 יד ןעלעטשוצּפָא ידכ ןָאטעג טינ ךאז ןייק טָאה רע רעבָא ,יירעסיש

 .הגירה עניד'תוירזכא

 ךיז טָאה ,עטעדנואוורַאפ ןוא עטע'גרה'רעד יד גידנעהעזרעד
 םעד תוללק עלא טימ ןעטלָאשעג טָאה ןעמ ,טכָאקוצ רהעז םלוע רעד

 -טנעדומס א ,ץנַארעמָאּפ ַאונַאט ןוא טייברַאעג ,גרעבויק סקַאמ

 -עג ןוא ןעראוועג טעדנואוו : יי יצ -ראפ רעווש ,(עקטסידנוב) עק -רעד .גנולדנַאהכוב ס'ןיקריפ
 ,גָאפ ןעבלעז םעד  ןעברָאטש ןעמ10 םעד ןעראוועג טע'גרה

 .1908 ,.טקָא ןעט10 םעד ,1900 ,רעבָאטקָא

 טרַאנענּפָא ױזַא טָאה רעכלעוו ,ןעֶלאּפ ןָאפ רָאטַאנרעבונ ?ןעלַארעביל

 ,"?טרָאװ-ןערהע , ןייז ןעטַאררַאפ ןוא

 -עגקעװַא ןעמ טָאה םירבח עטעדנואוורַאפ ןוא עטע'נרח'רעד יד

 ןעמ טָאה ,ןעקָאלפ ַא ףיוא ,םיוארָאפ .לָאטיּפש ןעשידיא ןיא ןעגָארט

 .טולב ןיא טצענעגכרוד רעדמעה עדעייז ןענָארטעג

 םענעי ןיא ןערָאװענ טע'נרהח'רעד ןענייז ןענָאזרעּפ עדנענלַאפ

 יכדרמ ;רעכַאמקירַאּפ ַא ,טלַא רהָאי 10 ,קישטמינַאלס ןושרנ :גָאט

 -ןעשַאמַאק ַא ,יקסרַאיִאב רעטלַא ;ןע'ניקריס ייב טיײברַאעג ,גרעבזיק

 רהָאי 20 ,יירעשעוו א ןיא ןירעריסַאק א ,גרעבדלָאג ַאשַאמ ;} רעכַאמ/
 ,טלַא



 188 } 1008 ןופ גצט רטבַאטקָא יד ןיא ףנליוװ

 "ענג ,ןיסיק םהרבא ןערָאװעג טעדנואוורַאפ ןענייז רעווש רהעז
 -סטפעשעג ,"דנוב , ןופ טעטימָאק רעלמָאה ןופ דילגטימ רענעזעוו
 ַא ,טלַא רהֲאי 28 ,ץנַארעמָאּפ אינַאט ןוא ;ןעניקריס ייב רערהיפ

 ערהיא ןצ טסַאנוצ ןעמוקעג ןיא עכלעוו ,(עקטסידנוב) עקטנעדוטס
 .עיצארטסנַאמעד רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא ןיטקַא טָאה ןוא ןערעטלע

 ,לָאטיּפש ןיא גָאט ןעבלעז םעד ןעברָאטשעג זיא יז

 ןייז ,ןינאשט לארענעג םוצ קעװַא ןָארַא ןיא גָאט ןעבלעז םעד

 -טדָאטש םוצ ןוא יקסרַאש לַארענעג םוצ ,ןעטנַאקַאב א ס'רעטָאפ

 ןעפורעגפיונוצ לָאז'ס ,ט'לעוּפ'עג ייז ייב טָאה ןוא דלָאהטרעב ַאװָאלַאג

 -עשעג רעד ןענעװו עמוד-טדָאטש רעד ןופ גנוציז-ארטסקע ןַא ןערעוו
 .עידעגַארט רענעה

 טצעזעגסיוא ןעוװעג ןענייז ןעשיט עטריצַאב-ןהעש ,עגנַאל םורָא

 ,םיצירּפ עניד'סוחי-טלעג ןוא עניד'סוחי םתס ,"טָאטש ןופ סרעטָאפ, יד

 ףיוא ןוא שיליוּפ ףיוא טדערעג טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא ייז רַאפ ןוא

 טָאה רע ,ןָארַא 'ח םרוטש טימ ןוא דעייפ טימ ,ץרַאה טימ שיסור

 גיבייא רעייז ןוא ןעסַאלק ןוא רעקלעפ ןעגעו ,קלָאפ ןעגעו טדערעג
 -וא רעייז ראפ ענעמוקעגמוא ןענעוו ,טייהיירפ רַאפ ףמאק ןעטכערעג

 ןוא תוירזכא רעכילשנעמ ןופ תונברק ענידלושמוא ןעגעוו ,לַאעד

 "םינודא יד טרעדָאפעג ץלָאטש ןוא טומ ,רעייפ טימ טָאה רע ...הדיגב

 -ַאנרעבוג-לַארענעג םוצ ,רָאטַאנרעבונ םֹוצ ןיינקעוא דימו ףכית ןעלָאז

 ,טָאטש ןופ הרימש עשירעטילימ יד ןעמענוצּפָארא ן'לעוּפ ןוא רָאט

 רעד ןופ תונברק יד ןופ היול יד ןערהיפוצכרוד רעכיז ןוא גיהור

 -לייטנָא "סענסאלנ, יד ןעפורעג גנערטש טָאה רע ןוא גנושרעהטסבלעז

 םיצירּפ יד .עיסעצָארּפ-רעיורט רעד ןופ ננוריזינַאגרָא רעד ןיא ןעמענ וצ

 רעטנוא רעטנורא ןעצנאנניא ןענייז ןוא טרעטישרעד ןעוועג ןענייז

 ,העּפשה ס'נָארא

 רָאטַאנרעבונ לארענעג רעד טָאה עוװוַארּפוא ןופ השקב רעד טיול

 ןָארא ןוא טָאטש ןופ הרימש עשירעטילימ יד ןעמונעגּפָארא עזערּפ-ןָאפ
 -רֶא דעד ןופ ןַאלּפ ןעצנַאג םעד ןעבענעגרעביא ןוא טיײברַאענסיױא טָאה
 טינ טָאה רע .םיטרּפ עֶלַא ןוא עיסעצָארּפ רעיורט רעד ןופ עיצַאזינַאנ
 טייברַאעג .רעבָאטקָא ןעט17 ן'פיוא ןעט16 ןופ טכַאנ יד ןעפָאלשעג

 ןעװעג רע זיא םוטעמוא .טרעדנוה ראפ ,טנַאזעג ןעמ טָאה ,רע טָאה
 טימ םהיא ןצ טעדנעװעג ךיז ןעמ טָאה ןעטייז עלַא ןופ .המשנ יד
 ןעזיוועגנָא ןעכילטיא טָאה רע ןוא סעיצקורטסניא ךָאנ ,סעגַארּפנָא

 ןענייז ןעניוא סנעמעלא עיצקנופ ןייז ןוא טייצ ןייז ,ץַאלּפ ןייז יונעג
 ןעטגינייאראפ ןופ ןוא דנוב ןופ ּפָאק , םוצ ,םהיא וצ טעדנעוװעג ןעוועג
 ס'נָארא רבח ףיוא טרַאװעג טָאה "דנוב , רעד זילב טינ .?טעטימָאק
 ןעבָאה ןעײטרַאּפ ערעדנא וליפא רָאנ ,ןעוויטקעריד ןוא ןעננונדרָארַאפ
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 ,טרַאװעג טגנערטשעגנָא ןוא וויטַאיציניא רענענייא ןופ ןעטלַאהעגּפָא ךיז

 "רע טעװ סָאװ ,ןעסייה "רעמ טעװ סָאװ ,ןעגָאז "רע, טעװ סָאװ

 | | ...ןָאט

 טַאהעג ןיוש ןָארַא טָאה הירפרעדניא ןעט17 םעד רעגייזַא 9 זיב

 -ווב יד ןופ ןערעלאּפש רדס ןעטפאהרעטסוס ַא ןיא טלעטשעגסיוא

 -ויז טימ ןעײטרַאּפ יד ,ךַאפ לעדָאנ-רעדעל ןוא ןעטסילַאטעמ ,רעטיײברַא

 םעד ןוא ןעטפירשפיוא טימ רעדנעב ןוא ןענָאפ עטליפעג-ץראווש ערע

 עֶלַא ,ןַאמ טנעזיוט גיצרעפ ַא ייב ,טצַאשעג טָאה'מ יװ ,םלוע ןעצנאג
 ןעבָאה ,ןענייארַאפ ערעדנַא ןוא רעקרעװטנַאה יד ןופ סעיצַאזינַאנרָא

 ןוא עמוד:טָאטש רעד ןופ ץנַארק ַא ןעוועג זיא סע ,ץנערק טקישעג

 ןעװעג ןענייז סע .היול רעד וצ ןעגנַאגעג זיא עיצַאנעלעד ַא ערהיא

 -טסבלעז רעד טימ רעדינ, :יװ ,ןעטפירשפיוא טימ ןעטנַארַאּפסנַארט

 ןעועג ןענייז ןעצנַאניא ..ַא .א "ןענַאריט יד טיוט ַא, ,"גנושרעה

 .ץנערק 40 בורק

 -עגעג ןָארא טָאה ,גוצ-רעיורט ןעזעידנַארג םעד ןעלעטשסיוא ן'כָאנ
 טייק א טימ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עיסעצָארּפ יד ןוא לַאנגיס ַא ןעב

 .ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעטיײברַא עטריזינַאגרָא יד ןופ

 ןעשידיא ןופ עיסעצָארּפ יד ןעניוצעג ךיז טָאה גידנעגייווש-?ליטש
 ,עשינַאטָאב .,עטיירב ,סָאג ןָאי ,רעקָארט ךרוד (ענלאוואז) לָאטיּפש

 עדייב ןופ טייק יד ןיא ן'העש עננַאל ןופ ךשמ ןיא .ַאננא ענילייה

 ךיז טָאה םלוע רעד  .ןערָאװעג ןעסירענרעביא טינ לָאמנייק ןעטייז

 -ַאזנַאגרָא יד טגָאזעגנָא ןעבָאה יוזא ?ייו ,ליטש רהעז ןעטלַאהרַאפ

 "עג ךיז טָאה גנוגעװַאב עטסנעלק יד ,שיורעג רעטסנעלק רעד .,ןערָאט
 ענייק ןענייז סע ,לוק ןערעכעה א ןעביוהעגנפיוא טינ טָאה רענייק ,טרעה

 רעשטערַאז רעבירַא ןעמוקענ זיא ןעמ ןזא רָאנ ,ןעוועג טינ ןעפורסיוא
 עסַאמ יד -- לַאנק ַא טרעהרעד ץעגרע ןופ גנולצולּפ ךיז טָאה ,קירב

 -ןעשנעמ עטסעפ-ןעזייא יד ןוא טרעדיושענפיוא ,ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה
 ןעסירוצ םייב טינ ריש ןעטלַאהעג ,ןָאטענ ל?לעקַאו ַא ךיז טָאה טייק

 -רַאפמוא ןעוועג זיא ,טכודעג ךיז טָאה ,עפָארטסַאטַאק יד ; ןערעוו

 ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ןָארַא ןענישרע זיא ָאד רעבָא ,,..ךילדיימ

 -ךרֶא יד טגלָאפ ,גנוטלַאה עטפַאהרעטסוס !ןילּפיצסיד עטסננערטש
 יד זיא ץנעוורעטניא רעגיזָאד רעד טימ ..ללכ רעזנוא תבוטל ,סרענ

 קעװַא זיא יז ןוא ןערָאװעג טעװעטַארעג עיסעצָארּפ רעד ןופ טײקצנַאג
 .ןהעשעג טינ רהעמ זיא זייב ןייק ןוא רעטייוו

 .-תיב ן'פיוא ןעמוקעגנָא עיסעצָארּפ יד זיא טכַאנרַאֿפ 8 רענייזַא
 -רַאפ ןופ ןעשנעמ סעדער ןעטלאהענ ןעבָאה םלוע-תיב ן'פיוא .םלוע
 טדערעג ךיוא טָאה סע .סעיצַאזינַאנרָא ןוא ןענייארַאפ ,ןעּפורג ענעדייש
 -ניא רעד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה רע ,םירעיוּפ יד ןופ רעייטשרָאפ ַא



 188 1009 ןופ נָצט רֶצבָאטְקָא ירד ןיא עגליוו

 ר םעד, ןעקעװפיוא ןעפלעה לָאז יז זַא ,השקב רעד טימ ץנעגילעט
 ,"רעיוּפ ןעשיסור םעד -- רעב ןענידנעּפָאלש ןעשיס

 -- ןעלקַאפ טימ ןעטביױלַאב ןעוועג זיא קירוצ געוו רצענַאג רעד

 ןיא קירוצ ןעמוקעג ןיא םלוע רעד ןוא -- וטפיוא סע'סנָארַא ךיוא

 .טנעווַא ןיא רעגייזא 10 םורא םולשב טָאטש

 ,טסואוורעד ךיז רע טָאה היול רעד ןופ ןעגנַאגעג ןזיא ןָארַא זַא

 טָאה ,ןיסיק םהרבא ןעברָאטשעג ןעדנואוו יד ןופ זיא לָאטיּפש ןיא זַא

 יד ךיוא ןעריזינַאגרָא וצ ,ןעט18 םעד ,ןענרָאמ ףיוא ,ןעסָאלשַאב רע

 ןענייז ינֹּפ יד שטָאכ ,ןעבענעגנייא רעדיו םהיא ךיז טָאה יז .היול

 טינ ,םלוע/תיב ן'פיוא סעדער עטרעהעג עניטכענ יד ךָאנ ,טנייה ןיוש

 | .ןעמוקענ

 .עניטכענ יד רעדייא ,ערעסערנ א ךס א ךָאנ ןעועג ןיא היול יד

 ,גנולדנַאהכוב ס'ןיקריפ ןיא רעריפ-סטפעשעג ,ןיטיק תרבא
 ןעברָאטשעג ,95 .טקָא ןעמ10 םעד טעדנואווראפ רעוו

 .1908 ,רעבָאטקָא ןעט18 םעד

 ןרעטניה ןעגנאגעג ןענייז ןעלוש רענליו עלַא ןופ רעליש יד ךיוא

 גנונדרָא יד ןעוועג זיא גָאט םעד ןיא ךיוא .ץנערק ערעייז טימ ןורָא

 י .עטנעכייצעגסיוא ןא

 ןעגעו עשעפעד יד ןעמוקעגנָא ןיא עיסעצָארּפ רעד ןעטימ ןיא

 ףכית ןיא היול יד ןוא -- ,רעבָאטקָא ןעט17 ןופ טסעפינַאמ םעד

 -ַארטסנָאמעד רעשיטילָאּפ רעכילרעייפ ַא ןיא ןערָאװעגנ טלעדנַאװרַאפ
 ןופ רעריטרַאמ ענילייה יד ןָא ןעסענרַאפ ןיוש טָאה םלוע רעד ...עיצ

 הנחמ א ..ןָאטענּפָא הניכש יד ךיז טָאה םלוע ןופ ,עיצולָאװער רעד

 ףיוא קורד ןיא ךיז ןעּפאכוצניירא ןעזיוַאב ןיוש טָאה טייל עגנוי

 -רע טָאה טעטימאק-קיירטס רעטנינייארַאפ רעד ןעמעוו ,סַאנ רעקָארט
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 פעקעּפ א טריאירּפָארּפסקע ןעבָאה ןוא עשעּפעד יד ןעקורד וצ טביול
 וצ טנַאה ןופ רעבירַא ןעגיוב ןופ ?ייפ יו ןענייז סָאװ ,ךעלטעלב
 .עיצולָאװער רעד ןופ ןוחצנ םעד ןעגעװו טדערעג ןעבָאה עלַא ,טנַאה
 יד ,גידנעדייר ןעגנאגעג ןיא ןעמ .,ךיז ןעשיווצ טדערעג ןעבָאה עלַא
 רענעקורט א ןופ רעטקַארַאכ א ןעגָארטעג ןיוש םָאה עיסעצָארּפ
 ..המשנ יד ןעריולרַאפ ןיוש טָאה יז ,עינָאמערעצ

 ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ןערָאװעג טגערעגפיוא רהעז זיא ןָארַא
 רימ !היל ַא ףיױוא ךָאד ןעייג ריס !רעקימָאק :עּפורג ַא וצ

 !!םהרבא רבח םענעמוקענמוא םעד ךָאד ןעטײלגַאב

 ,ןעטכענ יו ןיא ןעמ ןוא ןעוועג טינ ןענייז ןעטנעדיצניא ןייק
 -ייז םידּפסה ןייק .םלוע-תיב ן'פיוא םולשב ןעמוקעג ,ןעט17 םעד
 ַא ןעמעלַא רַאפ קעװַא ןיא סָאװ ,םעד ןָא -- ,ןעװעג טינ ןיוש ןענ
 ןעטלאהעג טָאה ןעמ .ןעסעגרַאפ רָאנ ןיטולחל ןעמ טָאה ,ןברק
 ןעמ ,טסעפינַאמ ןופ גנוטיידַאב רעד ןעגעו סעדער עשיטילַאּפ ןייר
 ןעגיד'תועיבצ ןייז ןעזיועגפיוא טָאה ןעמ ,טריקיטירק םהיא טָאה
 -עג טָאה טסעפינַאמ רעד סָאװ ,תוחנה ךעלציּפ יד ןופ רעטקַארַאכ
 ןעבָאה סע .ףמאק ןעגידרעטיוו םוצ ןעפורעג טָאה ןעמ ןוא ןעבענ
 -העש ַא טימ ןעשנעמ ,רענדער עניצרַאה ןוא עלופטנַאלַאט טדערעג

  -שירפ רענדער טדערעג ןעבָאה סע ןוא ,רבע ןערענָאיצולַאװער םענ

 דומ קירוצ געט ריפ-יירד ערעסָאװ ַא טימ ןעבָאה סָאװ ,ענעקַאבעג

 ןעטלאהַאב קירוצ ךיז ןעלעוו ןוא ןעקעטשוצסיורא זָאנ םעד טָאהעג

 סָאװ ,רעיירש עטלַאק ןוא עזָאלטנַאלַאט .סנעדָאל עטסעפ רעטניה

 טָאה ןעמ ..רעטנַאלּפ א ןוא לעמוט א טכַאמעגנָא רָאנ ןעבָאה
 הלּפמ רעד ןופ הביס ע'תמא יד רעבָא ,טריקיטירק ,טקעדעגפיוא
 | ..ןענַאטשרַאפ טינ ןוא טסואוועג טינ ןעמ טָאה

 -עגוצ ןילב ךיז טָאה רע ,טדערעג טינ טרָאװ א טָאה ןָארַא

 ..עילָאכנַאלעמ ןימ א טימ טרעהעגוצ ,טקוק

 -- גָאט ןעבלעז םעד ןַא ,טסואוורעד רעטשרע רעד ךיז טָאה רע

 -נָא טלאזעג טקעּפסָארּפ עקסוועיגרָאעג ןופ ךיז טָאה -- ןעט18 םעד
 ַא ןַא רָאנ ,ןעדיא רענליו יד ףיוא םָארנָאּפ רעסיורג ַא ןעביוה
 ..ןעזָאלרעד טינ וצרעד טָאה חלג

 -ברוד ןענייז גָאט ןעבלאה ן'זיב ןעט21 ןוא ןעט20 ,ןעט19 םעד
 ,ןעזילק "ענעמונעגנייא , יד ןיא ,לוש-רָאק ןיא ,ןעגניטימ ןיא ןעגנַאגעג
 ,פעמיה ןעיירפ ן'רעטנוא ןוא קריצ ןיא ,ןעלאקָאל עכעלטפַאשלעזעג ןיא

 יד .סעמרוט רענליו עלַא טנעפעעג ךיז ןעבָאה ןעט19 םעד
 ףיוא ןעמוקעג "םרעמַאק , יד ןופ ךיילג ןוא סױרַא ןענייז ענעגנַאפעג

 ןעסָאנעגסיױא ןעסַאמ עגיּפעק-טנעזױט יד רַאֿפ ןוא ןענניטימ יד

 רַאפ ןעצרַאה ן'פיוא ןעבילקעגנָא ייז ייב ךיז טָאה סע סָאװ ,ץלַא
 עטריטסערַא יד ךיוא .סָאלש ן'רעטנוא ןעדייל רעייז ןופ טייצ רעד
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 ןעלאפעגכרוד ןזיא סָאװ ,"דנוב , ןופ סעטימָאק רענליוו ןופ רעדילגטימ

 טייברַא רעד ןיא רעדיו ףכית ןוא סױרַא ןענייז ,תועובש ןעגירָאפ

 | .ןײרַא

 י ד ןיא טָאה ,עכילטסירק יד יװ ,עשידיא יד ,עסַאמ רענליוו יד

 ןעמ סָאװ ,ןעבעגוצרעביא רעװוש ןיא סע .סָאג ן'םיוא טבעלעג געט

 -סקלָאפ רעד ןופ ןעטונימ עכלעזַא ןיא ,טבעלעגרעביא ןַאד טָאה

 -קערש ,עסיורג ןעגעוו ןעשעּפעד ןעמוקעגנָא ןענייז דלַאב .גנוגעווַאב

 .םוחת ןעצנַאג ןיא טעמב ,ןעדיא ףיוא תוטיחש ןוא ןעמָארנָאּפ ,עביל

 ןוא רָאלק ןעבָאה יז ."ןערילרַאפ טינ ךיז, ןעבָאה רענדער יד

 רעד ןיא טוג רהעז ךיז ןעריטנעירָא, ייז זא ,ןעדלָאמעג ךילטייד

 -םיוא ןעבָאה ייז .ןעמָארנַאּפ יד ןופ "דוס , םעד ןיא ןוא ?עיצַאוטיס

 ןיא ליװ סָאװ ,עיצקַאער עבלעז יד -- רוקמ ןעטשרע םעד ןעזיוועג

 | .עיצולָאװער יד ןעקיטשרעד טולב שידיא
 סע ,םיורג רהעז ןעוועג טָאטש ןיא טיונ יד ןיא געט עטצעל יד

 ."הרבח עצראווש , יד ןופ טייקניטעט יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןעגידנעראפ וצ טמיטשַאב טָאה טעטימָאק רעטנינייארַאפ רעד

 טייצ רענעי ןצ  .גָאטײב 12 ,ןעט21 םעד ,גָאטיירּפ קיירטס םעד

 -עּפס ךרוד ,ןַאב רעד ןופ גנוגעװוַאב יד ןעביֹוהנָא טפרַאדעג ךיז טָאה

 עדנע ןעגעװ ןעוועג עידומ ןעמ טָאה ןענניטימ ןוא ךעלטעלב עלעיצ

 | ,קיירטס ןֹופ

 ,תונברק 6 יד רעסיוא ,ךרע יּפל ,טלָאװ ךָאוו ערענָאיצולָאװער יד

 רעד ןהעשעג טינ טלָאװ סע ןעוו ,ענליוו ןיא םולשב ןעגנַאנענכרוד

 ןוא שפנ תמגע ליפ ױזַא טפַאשרַאפ טָאה רעכלעוו ,טקַאפ רעדנענלָאפ

 : גנורעקלעפַאב רעצנַאנ רעד רעצ

 -ויא טָאה ,גָאטייב 8 רענייזא ,רעבָאטקָא ןעט21 םעד ,גָאטיירפ

 ףיֹוא םענשטָאדָאלָאקֶא א ןיא ןעסַָאשענסיױוא רָאטַאקָאװַארּפ א רענ

 -עג ךיילג םהיא טָאה יײיצילַאּפ .קראמ ץלָאה ןעבעל סאג ענלאוואז
 יד ןופ ןעגנַאנעג ןיא רעכלעוו ,םלוע רעד רָאנ ,ןעריטסערא טלָאװ

 טלעגנירעגמורַא םהיא טָאה ,קיירטס םעד ןענידנערַאפ ן'כָאנ ,ןעגניטימ

 רַאפ םהיא נידנענעכער ,ןעבענסױרַא טלָאװעג טינ םהיא טָאה ןוא

 -סערַא םהיא ןוא ןעטַאדלָאס עטָאר ַא ןעננאנעגוצ זיא'ס ..רבח אי

 ןוא ןעטַאדלַָאס יד טלעגנירעגמורַא טָאה םלוע רעד ןעוו ןוא ,טריט

 ןעסייהעג רעציפָא רעד טָאה ,ןעיירפַאב םהיא לָאז ןעמ זא ןעטעבעג

 .ןעסיש

 ,טסירק 1 םעד ןיא ,עטע'גרה'רעד 7 ןעלַאפעג ןענייז טרָא ן'פיוא

 ,עטעדנואווראפ 20 ןוא

 ןעראועג ןיא סָאװ ,דחּפ םעד ןעבײרשַאב וצ רעש זיא סע

 טימ ןעטַאדלָאס יד וצ ןעפרָאװעג ךיז ןעבָאה עכילטע .סַאג ןיא

 טייקטכַאקוצ ןופ "!רעציּפָא רעייא טע'נרה ,רעדירב, :תולוק
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 ןעסייר ןעמונעג ,"דנוב רעניילק, רעד טּפיױהרעביא ,םלוע רעד טָאה

 .רעזיה יד ףיֹוא ןעננאהעג ןענייז סָאװ ,ןענַאלפ יד רעקיטש ףיוא

 סָאװ ,ןעטַאדלָאס יד ןופ יײרעקױּפ יד ןוא רעדליּפעג רעד ,שער רעד

 -נִא ןעבָאה ןוא טלעמוטרַאפ ןעמעלַא ןעבָאה ,ןעגנַאגעגנָא ךָאנ ןענייז

 יד ךָאנ זיא וצרעד .םלוע ןעצנַאג םעד ףיױא קערש ַא ןעפרָאועג

 -רעד -- .עיצולָאװער ןופ ןברק ,טסידנוב ,ןייטשנעזָאר טקַאמ
 ,1906 ,רעבָאטקָא ןעט91 ,ענליוו ןיא ןערָאװעג ט'גרה

 עכלעוו ,עדנַאמָאק ענרַאשזַאּפ יד ןערהָאפעג ןעטַאדלָאס ענעמוקעגנָא
 .םלוע םעד ןעטָארטעג ןוא ןעבירטעג טָאה

 ןעבענענסױרַא טושּפ רָאנ טָאה ןַאמנולק רעטסיימדנַארב רעד
 יד ןעגָאלש ןוא ןערהַאֿפ ףרַאד ןעמ,} :טייל ענייז ןצ לעּפַאב ַא
 .  ."סערישז

 .ענרַאשזָאּפ יד ףיוא טנערעגפיוא ןערָאװעג ןיא עסַאמ יד
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 טָאה ןעמ .ייז ףיוא רענייטש ןעפרָאװעג ןעבָאה גנוי ןוא טלַא

 -לעו ,לעמוט רענידלַאװעג א ןעװעג זיא סע !רעוועג טינ : ןעירשענ

 עליוו א ןיא רעבָא ,טונימ וצ טונימ ןופ ןעסקַאװעג זיא רעכ

 ןעבָאה ןוא ןעקַאזָאק דָארָאנַאװַאנ ןופ ןעזיואב ךיז ןעבָאה םורַא

 ןעסָאשעג ,רעיינכרוד ענלעצנייא ףיוא החיצר טימ ןעפרָאװעג ךיז

 .ןעגָאלשענ ןוא

 סָאד ,ןעשנעמ 2 טע'גרה'רעד טָאה ןיילַא רעטסיימדנַארב רעד

 תודע ןעבָאה ףיורעד ;וװַאטסירּפ ןענעוו ךיוא ןעמ טלייצרעד עבלעז

 | ,רעשעלרעייפ עֶלַא טגָאזעג

 -לָאֹפ ןעראוועג טע'גרה'רעד ןענייז ,ןעט21 םעד ,גָאטיירּפ םעד

 -רעזדיו עלייב ;טלַא רהֲאֹי 20 ,ןוטלָאק ?חר :ןענָאזרעּפ עדנעג
 ,רעלטיר ?רעב ;עקרעטײברא-קַאבַאט א ,טלַא רהָאי 21 ,טאינישוד
 18 ,שטיוורוה ןושרנ ;טלַא רהֶאי 26 ,רעקָאט לעדוי ; טלא רהֶאי 8
 ןוא ,(טסידנוב) רהֶאי 21 ,ןייטשנעזָאר (ראקאמ) סקַאמ ;טלַא רהֶאי
 א ןעראווענ טע'גרה'רעד ךיוא ןיא סע  .רהָאי 20 ,דרָאבסייוו בייל
 - .רענװַאלסָאװַארּפ ַא ,טסירק

 .ןענניטימ ןעוועג רעדיוו ןענייז ,ןעט22 םעד ,תבש

 רעכלעוו ףיוא היול יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןעט28 םעד ,גאטנוז

 -עוו ןיוש ןעשנעמ רעבָא ,ןענהָאפ ןוא ץנערק ןעוועג רעדיוו ןענייז סע
 יו יױזַא .רענדער 10 טדערעג ןעבָאה םלוע-תיב ן'פיוא .רענינ
 רענדער יד ןעבָאה ,םָארנָאּפ א ןעגעװו טדערענ ןעמ טָאה טָאטש ןיא

 ןעמָארנָאּפ יד ןופ ננוטיידאב יד ןערעלקרע וצ קיטיינ ראפ ןענופענ

 .ץושטסבלעז וצ ןעפודעג ןעבָאה ןוא

 -ךעבָאטקָא ערענָאיצולַאװער יד טנידנערַאפ ךיז ןעבָאה טימרעד 'ו
 | | ,ענליוו ןיא געט

 א א

 ענליו ןיא עיצאזינַאגרָא "רעשידנוב , רעד ןופ שזיטסערּפ רעד
 -עבענ אט יד ןעווענ זיא יז .ךיוה רעייז ןעביוהענפיוא ךיז טָאה
 .ןעראוועג טרהיפעג ןענייז סָאװ סעיצקא עלא ןיא ןירערהיּפנָא ןוא ןיר

 עלא ,טָאטש יד טשרעהאב ,טייצ רענעי ןיא טָאה "דנוב , רעד -
 -ערט טנעלפ סע .ןעראוועג טריפענסיוא ןענייז ןעננונדרַארַאפ ענייז
 טינ ,טייברא רעד ןיא ןעפראוו ךיז טנעלפ ןעמ ןעוו ,ןעטייצ ןעפ

 טָאה ןעמ רָאנ ביוא ,טיוט םענעגייא ן'ראפ וליפא ארומ נידנעבָאה
 .ןערהיפכרוד טפראדענ טגנידַאבמוא סָאד

 ןעלָאז םיטַאבעלַאב יד ןזא ,ןעסָאלשַאב טָאה עיצאזינַאנרָא יד

 ןופ געט 8 עלַא יד רַאֿפ תוריכש טפלעה א רעטייברא יד ןעלהָאצּפָא
 רעד ןיא נעט רָאֹּפ א .טרהיפענסיוא ןעמ טָאה סָאד ןוא קיירטס
 ,יַאנת ן'טימ רעבָא ,טיורב ןעקַאב וצ טביולרע ןעמ טָאה ךָאוװ-סיירטס
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 יזא עקַאט זיא סע ןוא ןערעװ טרעכעהעג טינ לָאז ןזיירּפ רעד זַא

 .םיטרּפ עלַא ןיא ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,ןעוועג

 א א

 -ָארּפ יד ייב עיצקעס-רוטלוק רעד ךרוד זיא 1919 רהֶאי ןיא

 ףיוא ןעראוועג טלעטשענקעװַא ענליו ןיא ןענייארַאפ עלענַאיסעפ

 מוה איי

 -ןלָאװער ענעלאפעג יד ןופ רבק-רעדורב רעטיובעגרעביא רעיונ
 .רהָאי ןעט-1008 ןיא ןערענָאוצ

 ןיא ענעלַאפעג 15 יד רעסיוא .הבצמ עניײמענלַא ןַא םירבק יד
 ןעבלעז םעד ןיא ךָאנ ןעניל ,1908 ןופ שדוח רעבָאטקָא ןעשימרוטש

 טע'גרה'עג ,ץנַארעמָאּפ ?אלצב :ןָאזרעּפ 8 עדנעגלָאפ רבק-רעדורב
 ;1008 ,רענמעווָאנ ןיא סעקַאיסָאב ןופ ?עצעלּפ ן'פיוא ןערָאװעג
 טע'גרה'רעד ,רערעקנעמיוק יד ןופ רערהיּפנָא ,(טסידנוב) ףַאק םולש
 סָאװ ,עבמָאב א ךרוד 1906 רהָאי ןיא טייהרענילעפוצ ןעראוועג

 -אד םהרבא ;ןארָאטסער ַא ןיא ןעפרָאװעג ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד
 51 ,ןַאמצנאל רעזעילא ;1919 רהָאי ןיא טע'נרה'רעד ,רעקווָאכ

 רענליו ןופ דילגטימ ,רעדיינש יד ןופ רערהיפ רעד ,טלַא רהֶאי

 ,1914 רהֶאי ןיא סופיט א ןופ ןעברָאטשעג ,"דנוב, ןופ טעטימָאק
 ןוא רבק רעדורב ןיא נילעפוצ טניל רעכלעוו ,גניליווצ בקעי ןוא
 .ןעשינעהעשעג ןיא טינ עכלעוו וצ תוכייש םוש ןייק טינ טָאה



 .ןויב צ

 גנוטייצ עכילגעט עשיטסילַאיצַאס עשידיא עטשרע יד

 .ענליו ןץיא

 ? רענליוו ַא ךיא ןיב

 ןייק טינ ןיא דיא רעכלעוו ,ךילטנענייא

 -יטש א דיא רעדעי זיא סנעטסנינייו ? רענליוו

 -עג ןערָאבעג טינ ןיא רע בוא  ,רענליוו לעק

 -ליו ןיא טנערעלעג רע טָאה ענליוו ןיא ןערָאװ

 ַא ןופ טנעװאדעג לָאמא סנעטסנינייוו ,ענ

 -ליו ןיא ןערָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,רודיס

 רענלױו ַא ןיא טקוקעגניירַא טָאה רעדָא ,ענ

 -ליו ןופ גנוטייצ א יצ ךוב ַא טנעיײלעג ,ארמג |

 ןוא .ענליו ןיא קלח ַא סעּפע טָאה דיא רעדעי ,ןעצרוק ןיא  .ענ

 ייב תֹובָא יקרּפ ןיא ךיא טלָאװ ,העד ַא טַאהעג טלָאװ .ךיא ןעוו

 לארשי לכ טלעטשעגקעװַא ָאבה םלועב קלח םהל שי לארשי ?כ2 םעד

 .ענליווב קלח םהל שי

 ןעסיורג ַא רָאג ,ךיז טכַאד ,ךיא בָאה רימ וצ ךייש זיא סָאװ

 רענליו ןופ טנעװַאדעג זילב טינ בָאה ךיא  .ענליוו ןיא קלח

 יד טשטעוװקעג ךיוא רָאנ ,תורמג רענליוו ןופ טנערעלעג ,םירודיס

 ןוא םרוקיּפַא ןַא ןעטרָאד ןערָאװעג ,ןעזיולק רענליוו ןוֿפ קנַאב

 ןעועג רשפא ךיא טכָאװ ענליו טינ ןעוו ,טסילאיצַאס א ןליפַא

 א ןוא .רעביירש רעשיטסילַאיצַאס ַא רעדייא ,בר א ץעגרע טנייה

 ךיא ןיב רעביירש-סגנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעגידנעטש

 .ענליו ןיא ןערָאװעג ךיוא עקאט

 ךיא סָאװ ,םייצ רעד ןעגעוו ןעלהעצרעד ךס ַא טנעקענ טלָאװ ךיא

 "יא רעד ןופ גנאפנָא רעד ןעװעג זיא סע .ענליוו ןיא טבעלענ בָאה

 ךָאנ זיא "דנוב; רעד רעדייא ,גנונעוװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשיד

 סרעדנַא ןא ןָאט רשפא ךיא לעװ סָאד רעבָא .ןערָאװעג ןערָאבעג

 ,םייצ רעגידרעטעּפש א ןענעו ןעלהעצרעד זיולב ךיא יו ָאד .לָאמ

 רעטשרע רעד ןיא ןעמענלייטנָא ענליוו ןיא ןעמוסענ ןיב ךיא ןעוו

 סָאװ ,דנַאלסור ןיא גנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס רעכילגעט רעשידיא

 .ןעבעגסױרַא ןעגנאפעגנָא טָאה "דנוב , רעד
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 ןעגנאפעגנָא טָאה "רעקעװ, ןעמָאנ םעד רעטנוא גנוטייצ .יד

 ןעשיסור ןעטלַא םעד טיול ,1908 ,רעבמעצעד ןעט28 םעד ןעניישרע

 ,רַאננאי רעט7 רעד ןעוועג טלָאמעד ןיא עקירעמַא ןיא  .רַאדנעלַאק

6, 

 רעכלעוו ,"רעקעוו, רעמונ ןעטשרע םעד ןופ עיפַארגָאמָאפ ַא זיא סָאד
 .1906 ,ןעט28 ,רעבמעצעד ,ענליוו ןיא ןעניישרע ןעביוהעגנָא טָאה

 יעגנָא ןעבָאה "רעקעו, םעד ןעבענוצסיױרַא ןעגנוטיידעברָאפ יד |
 זיא 1906 ןופ עיצולָאװער עשיסור יד ןעוו ןערעוו טכַאמענ ןעגנאפ .



 18 ענליוו ןיא גנוטייצ ףכילגעט ףשיטסילַאיצַאס ףשטשרש יד

 -עג ןענייז ןעננונעפָאה יד ןוא ןערב ןעלופ רהיא ןיא ןעוועג ךָאנ

 -סיורא ןעגנאפעגנָא גנוטייצ יד רעבָא טָאה ןעמ ןעװו .סיורנ ןעוו
 ,ּפָארַא גרַאב געוװו רהיא ףיוא ןעוװעגנ עיצולָאװער יד ןיוש זיא ןעבענ

 -נוא ןענַאטשעג טייצ עצרוק א ןיא עכלעוו ,עניר סָאטש ןיימ ןיא

 ןופ םעטימָאק ןעטנינייארַאפ םעד ןופ טפַאשרעה רעלופ רעד רעט

 "דנוב , םעד ןופ ןוא ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעדלאיצַאס רעשיוטַאל רעד

 ,טגָאז םיסקַאמ סָאװ טגערפעג ןילב טָאה טָאטש ןיא רעדעי ןוא

 ןוא רענונַארד ןעסַאנ יד ןיא ןעטירעגמורַא טלָאמעד ןיוש ןענייז

 ןופ ןעבָארּפ ןערָאװעג טכַאמעג ךיוא ןיוש ןענייז סע .ןעקַאזָאק

 ןעמ רעבָא ,ןערָאלרַאפ ץלַא ןעװעג טינ ךָאנ ןיא סע .ןעמָארנָאּפ

 .רעגרע טרעוו סע זא ןוא ּפָארַא גראב טהעג סע ןזא ,טליפענ טָאה
 טּפיוה יד ןוא רענעטלַאהַאב ַא ןענעלעג ואוו ץענרע ןיוש זיא םיסקַאמ

 טָאה טעטימָאק ןעשיטסילאיצַאס ןעטנינייאראפ םעד ןופ ריטראווק

 .סערדַא ןא ןהֶא זיוה ַא ןיא ןאוו ץענרע ןעבילקעגרעבירַא ךיז

 ענליו ןיא .רעסעב ןייז וצ ןהעזענסיוא סע טָאה ענליוו ןיא
 עצרוק ַא ןיא עניר .עסיורג ַאזַא ןעוװענ טינ עיצולאװער יד זיא

 םעד ןופ טריגער ,קילבוּפער עיירפ נידנעטשלופ ַא ןעוועג טייצ

 וליפא ןיא געט ענינייא .,טעטימָאק ןעשיטסילאיצַאס ןעטנינייארַאפ
 טָאטש יד ןוא ןעסַאג יד ןופ ןעדנואוושראפ יײצילַאּפ עשיטָאטש יד
 -ָאס רעטנינייאראפ רעד סָאוװ ,ןעלורטַאּפ ןופ ןערָאװעג טיהעג ןיא

 ןופ םטָאה ,ענליוו .טקישעגסױרַא טָאה טעטימָאק רעשיטסילַאיצ

 עטשרע יד ןיא וליפא טסואװעג טינ ןעטייהיירפ עסיורג עכלעזא

 "ער יד ךיוא ןיא רעבירעד .עיצולאוער רעד ןופ געט גינָאה

 וו עניר ןיא רעקרַאטש ןעוועג ,טקורעננָא ךיז טָאה סָאװ ,עיצקא

 .ענליוו ןיא

 בָאה ךיא .ענליוו ןיא ךילהערפ ןעװעג טינ ךיוא זיא סע רָאנ

 טכוזעגפיוא בָאה ןוא ןעמוקעננָא ןיב ךיא יו טלהיפרעד ךיילג סע
 1 רעמונ ןעװעג ןיא סערדַא רעד ."רעקעוו, ןופ עיצקאדער יד

 ןעכָאק לָאז סע ואוו ,עיצקַאדער ַא טָאטשנָא רעבָא .סַאג ענַאילימ

 -ןפעג ךיא בָאה ,טלעטשענרָאפ סע ךיז בָאה ךיא יו ,ןעבעל ןוא

 -םיפָא ןא רעסיוא ,ןעטרָאד בָאה ךיא .עמשטערק עטסוּפ ַא ענ

 -ענ ?עדיימ יד בָאה ךיא ןעװו ןוא .ןענופעגנ טינ םענייק ,לעדיימ

 עלַא ןוא רעטיײברַאטימס יד ,רָאטקאדער רעד זיא סע ואו טנערפ
 רימ יז טָאה ,גנוטייצ רעד וצ תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ ,ערעדנַא

 .טינ סייוװ יז זַא ,טרעפטנעעג רימ טָאה ןוא טקוקעגנָא גיטבעדרַאפ

 ןעמ זא ,"עיצַאריּפסנַאק, ןיא סע זַא ,ןָא ךיילנ ךימ ךיא סיוטש

 תודוס ַא ראפ סָאװ ןענַאטשראפ טינ ,תמא ,בָאה ךיא .ךיז טיה

 ,עמייהענ ןייק טינ ךָאד זיא גנוטייצ יד .רימ ראפ ָאד טלַאהַאב ןעמ
 זיא סע ןוא גנוריגער רעד ןופ שינבױלרע עכילצעזעג ַא טָאה יז



 -טימ ערהיא טימס ןוא רהיא טימ ןעטלַאהַאב וצ ךיז סָאװ ראפ ָאטינ
 טינ תוישק ןייק ןעמ רָאט ?עיצַאריּפסנָאק , ףיוא רָאנ .רעטייברא
 זא ,ןעזייוַאב ןעלעטשוצ ןעגנאפעגנָא רעסעב בָאה ךיא .ןעגערפ
 .טכייל ןעװעג ןזיא סָאד ןוא ןעטיה טינ רימ ראפ ךיז ףראד ןעמ
 ן'רעדנאסקעלא ןופ עמארגעלעט א טָאהעג ךיז ייב דָארג בָאה ךיא

 ,ענליו ןיא ןעמוק ךיילנ לָאז ךיא זא ,(רעמערק רעדא ,עידַאקרַא)
 ?עדיימ יד ןיוש טרעוו .עיצקַאדער רעד ןיא ךימ ףרַאד ןעמ לייוו
 ,עלייוו א ןעטראוו לָאז ךיא ןַא ,ךימ טעב ןוא רעכילדניירפ לעסיבַא
 טראוועגּפָא ךיא בָאה .ןָאפעלעט ן'פיוא ןעפורּפָא ןעצימיא טעוװ יז
 טימ ךיז ןעק ךיא ואוו סעדדַא ןַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא ,לעסיבא
 | .ןעפערט זיא סע ןעמעוו

 רעד .ץלא טסואוועג ןיוש ךיא בָאה םורַא העש רָאֹּפ א ןיא

 סױרַא ןיא סָאװ ,גנוטייצ עלאנעל א ןעװעג עקַאט זיא "רעקעוו,
 יירפ ןוא ןעמָא ןיא ןוא ,ננורינער רעד ןופ שינביולרע רעד טימ
 ַא ןעוועג זיא עיצקַאדער יד רעבָא ,ןעסַאנ יד ןיא ןעראוועג טפיוקרַאפ
 .ענעפָא ןַא ןעוועג עיצקַאדער יד ךיוא זיא גנַאפנָא ןופ  .עמייהעג

 גָאט ןעדעי ןעמוק ןענעלפ רעטייברַאטימ יד ןוא רָאטקַאדער רעד
 -נִָא טָאה סָאד רעבָא .ןעביירש ןעטרָאד ןוא עיצקַאדער רעד ןיא

 זיא סע גנַאל יװ ךיוא סָאד ןוא טייצ עצרוק ַא זיולב ןעטלַאהעג
 -שרע רעד רעבָא ןיא סע ןעוו .טייברא 'סגנוטיירגוצ יד ןעגנאגעגנָא
 -יוק ןיוש טנעלפ קורד םוצ ןעגנאנעג גנוטייצ רעד ןופ רעמונ רעט
 וליפא ןעגעלפ רעטייברַאטימ יד .ןייז טינ עיצקאדער רעד ןיא רענ

 -יירש טגעלפ ןעמ .עלייו א ףיוא ןעטרָאד ןעמוקוצניירא ןעדיימסיוא
 יד .ןעריטרַאװס עמייהעג ןיא גנוטייצ יד ןעלעטשנעמַאזוצ ןֹוא ןעב
 רעדנַא ןא ףיוא גָאט ןעדעי ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ עיצקאדער

 טָאה ןעמ ןעוו ריטרַאװק ןייא ףיוא געט עכילטע רעדָא ריטראווק
 א ןעוועג ךָאנ ןיא ננוטייצ יד .רערעכיז א ראפ טנעכערעג רהיא
 .עפירט ןעוועג ןענייז רָאטקאדער ן'טימ רעטייברַאטימ יד רעבָא ע'רשכ

 -נַאשז רעד ןיא דרָאקער ַא טַאהעג טָאה רעטיײברַאטימ יד ןופ רעדעי
 א עקַאט עטסיימ יד ןוא ,ייצילאּפ םייהעג רעד ןיא ןוא עירעמרַאד
 רעדעי ךיז טכַאד טָאה עמרוט ןימרעט א .דרָאקער םענעביוהעג ץנַאג

 ראפ טָאהעג ךיוא ןעבָאה ערעדנַא רָאנ ,דרָאקער ןייז ףיוא טַאהעג
 .עגרָאטַאק רעדָא ריביס רהָאי עכילטע בָאנוצ ַא

 -ַאב ץנַאג טינ ןעװעג זיא סע זַא ,ןענָאז וצ גיטיונ טינ
 ןעמ .ןעננוגנידַאב .עכלעזַא רעטנוא ןעטיײברַא = וצ = םעווק|

 ןעדעי .ננוננערטשנָא רעזעוורענ ַא רעטנוא ןענוֿפעג רדסכ ךיז טָאה

 ןעמ טָאה גנוטייצ יד ןעכאמ ןעמוסענפיונוצ ךיז זיא ןעמ ןעוו גָאט
 ,ןעגרָאמהירפ ןייא ןוא .רעו טינ טלהעפ סע ביוא ּפעק יד טלהעצענ
 -ענסיוא רענייא עקַאט טָאה ,ּפעק יד ןָאטעג ?העצ ַא טָאה ןעמ ןעוז



 198 ץנליוו ןיא גנוטייצ ףשכילגעט ששיטסילַאיצָאס ףטשרפ יד

 רָאטקאדער רעד ,(ןידוי) טַאטשנעזייא .י ןעזעווענ זיא סָאד .טלהעפ
 ביוא .טריטסערַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש םהיא טָאה ןעמ רערעזנוא

 -סערא ךיױױא טכאנ רענעי ןיא ןעמ טָאה טינ תועט ןייק ךאמ ךיא

 .דַאבַאש חמצ .רד טריט

 -קירדעג ץנַאג ַא זנוא ייב ןעפאשעג טָאה טסערַא ס'טַאטשנעזייא
 ,טססענ טמוס סע רע ןעוועג רָאנ טינ ןיא עגַארפ יד .,גנומיטש עט

 רעד טימ ןהעגנֶא ױזַא ןענעק טּפיוהרעביא טעו ןעמ ביוא רָאנ

 ןעמ זא ןוא ,ןעבעל ןעמ ןומ טבעל ןעמ גנַאל יװ רעבָא ,גנוטייצ

 -טימ יד ןעבָאה .רָאטקאדער ַא ןעבָאה ןעמ ןומ ננוטייצ ַא טָאה

 נָא ןעסָאלשאב ןעבָאה ןֹוא גנוטַארַאב ַא ןעטלאהענּפָא רעטייברא

 (ןַאמנַא) ס'לַאטנעזַָאר .רד ףיוא ןיורק ס'רָאטקַאדער םעד ןָאטוצ
 -עג שיטַארקַאמעד וצ עלעסיב ַא ןעוועג רעבָא ןיא סָאד  .ּפָאק

 -ַארטנעצ רעד ןעלעטשנָא טפרַאדעג טָאה רָאטקסַאדער א .טלעדנַאה

 -ערעג גינייוו ץנַאג ךיז טָאה רע ןוא "דנוב , ןופ טעטימָאק רעל

 -קאדער א ןעבילקעגסיוא ןעבָאה ןיילַא רימ סָאװ טימרעד טנעכ
 -עגניירַא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא עקַאט זנוא טָאה רע  .רָאט

 -נענערפנָא טינ רָאנ ,יקסווָאסַאק רימידַאלװ רָאטקאדער ַא רַאפ טקיש

 .ונוא ייב ךיז ניד

 -נעזייא טינ זַא ,ןעקרעמַאב ֹוצ ייברעד גיטיונ רשפא ןזיא סע

 ןעבָאה יקסווָאסאק רימידַאלװ טינ ןוא לַאטנעזָאר ,רד טינ ,טַאטש
 ןעמ ןוא שיסור ןעביירש ןענעלפ ייז .שידיא ןעביירש טנעקעג

 -ידַאלװ שיסוד ףיוא ןעביירש ךיוא ןענעלפ סע .ןעצעזרעביא ייז טנעלפ

 רעד רַאפ טָאה םעדעמ .(יִקסווַאלסַאז) סילוקנעמָאה ןוא םעדעמ רימ

 טָאה "סילוקנעמָאה, רעבָא ,גינייוו ןעבירשעג טלָאמעד "גנוטייצסקלָאפ ,

 -ָאטעילעפ רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע ,טפָא ץנַאנ ןעבירשעג

 טנערעלעגסיוא טינ לָאמנייק ךיז רע טָאה ןעביירש שידיא דעבָא טסינ

 טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה םעדעמ .(דנַאלסור טעוװַאס ןיא טציא זיא רע)

 רעדנעצנעלג ַא ןערָאװעג רעטעּפש זיא ןוא שידיא ןענרעל ןעגנַאפעגנָא

 ןעסידג ַא טַאהעג טָאה ענליו זא ,ןעכער ךיא .רעביירש רעשידיא
 .רעביירש רעשידיא ַא ןערָאװעג זיא םעדעמ סָאו ,םעד ןיא קלח

 ךָאנ זיא ןעשנעמ טעּפעשטעג טָאה ייצילַאּפ יד גננַאל יו רָאנ = |
 ןעמ ןעק ,רָאטקַאדער ןייא ןעמ טריטסערַא :טינ זייב ןייק ןעוועג

 רָאטקאדער רעד ןעװ טכער זיא סע זא טרפב ,ןעטייוצ א ןעגירק

 ןעװ ןעראוועג זיא רענרע .ןעביירש ןענעק טינ שידיא ןייק לָאז

 ,גנוטייצ רעד וצ ןעּפעשט ךיז ןעגנאפעגנָא טָאה ןעמ

 ַא טימ טצונַאב ךיז "רעקעוו, רעד טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןעועג סע ןיא זייוולייט  .טרָאװ ןופ טייהיירפ סָאמ רעסיורג ץנאג

 ןעמונענּפָא טינ ןעטייהיירפ רעבָאטקָא יד טָאה ןעמ סאוו ,םעד בילוצ
 רעד ןופ טייהיירפ יד ןעװעג סע זיא דךָארנ ןוא  .לָאמַא טימ עלא
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 "יירפ ערעדנא יד יו רעננעל לעסיבא ןעטלאהעגנא טָאה סאוו ,עסערּפ

 ןימ סאוו ,םעד בילוצ ןעוװועג ךיוא סָאד זיא ןייוולייט ןוא .ןעטייה
 ןעגנוהיצַאב עכילדניירפ ןיא ןייז ןוצ יוזא יוװ ןענַאטשראפ ןעבָאה
 ןעבעל ןופ ?לכ םעד ראפ ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה רימ .רָאזנעצ ן'טימ

 -נעצ ןופ טנַאה יד ןעראוועג זיא רעבָא זייווכעלסיב .ןעבעל ןעזָאל ןוא
 ,רסומ ןענָאז ןוא ךיז וצ ןעפור טפָא זנוא טנעלפ רע .רעגנערטש רָאז

 ןעּפאכ רימ זא ,טייהנענעלראפ רעסיורג ַא ןיא םהיא ןעלעטש רימ זַא

 ךילנהעועג .טינ רָאט ןעמ סָאװ ןעביירש רימ ןוא סָאמ יד רעביא
 גנוטייצ יד טסָאק ,"ןעגיהורַאב , וצ םהיא ןעהימַאב ךיז רימ ןענעלפ

 ךילדנע .לעבור נילדנעצ רָאּפ ַא ךָאנ ןעטסָאק יז טעװ ,ליפ ױזַא

 ןופ סױרַא ןעניז סע .טלעטשענּפָא "רעקעוו, םעד ןעמ טָאה רעבָא

.3 

 .םעדעמ רימידַאלוו

 ,רעמונ ןעט29 םוצ ןעמוקענ ןיא סע ןעוו ןוא ןערעמונ 29 םהיא
 .גנעג ןיא סע זא ,טנָאזעג רָאזנעצ רעד טָאה

 -עװ, ןעסייה זומ גנוטייצ עשיטסידנוב א זא ,סע טנָאז רעוו רָאנ

 טָאה ?ןעמָאנ רעטונ ןייק טינ "גנוטייצסקלָאפ, ןעד זיא ?"רעק
 גנוטייצ עיינ א ןעבעגענסיורא םורא געט עגינייא ןיא עקאט ןעמ
 "רע ןיא רעמונ רעטשרע רעד ."ננוטייצסקלַאפ, ןעמָאנ ן'רעטנוא

 טלעטשעגנעמאזוצ זיא רע .1906 ,ראורבעפ ןעט19 םעד ןעניש
 .סַאג עװָאדַאס ףיוא ריטרַאװק ןיימ ןיא ןעראוועג
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 יו לזמ רהעמ טָאהעג ןיֹוש טָאה 'גנוטייצסקלָאפ , ןעמָאנ רעד

 ַא ןעטלאהעג ךיז טָאה '"גנוטייצסקלָאפ, יד .,"רעקעוו, ןעמָאנ רעד

 ןעועג טינ סָאד ןיא רשפא רָאנ ."רעקעװו, רעד יו ,רעננעל ךס

 רעד ןיא ךיז ןעבָאה רימ .טייקניטכיזרָאֿפ רהעמ רָאנ לזמ רהעמ

 ענייז .רָאנעצ םעד ראפ טיהעג רהעמ םושּפ "ננוטייצסקלָאפ,

 ,"רעקעו, ןופ יו ןעגָארקענ עקַאט רע טָאה תוריכש עכילטנעכעוו
 זנוא ןעפראד טינ לָאז רע זא ,ןעטיה רחעמ ךיז ןענעלפ רימ רעבָא
 ןא ,תמא זיא סע .רסומ זנוא ןענָאז ןוא ךיז וצ ןעפור טפָא וצ

 טייצ ֹוצ טייצ ןופ .ןעפלָאהענ ךיז ןעטיה סָאד טָאה לָאמ עֶלַא טינ

 סע יו טנעלפ סע רעבָא ,ןעמוק וצ ננודַאלנייא ןַא ןענירק רימ ןענעלפ

 ,טַאלג ןהענּפָארַא ןיא

 לָאמ ןייק רימ ןענייז דנעה ענידייל טימ זא ,ךיז טהעטשראפ סע

 .גנודאלנייא ןא וצ ןעמוקעג טינ

 .ענליוו ןיא "גנוטייצסקלַאפ, רעד ןופ רעטייברַא יירעקורד
 ןופ רעטירד ,עהייר עטצעל  .לוזַארג -- סטכער וצ סקניל ןופ רעטייווצ ,עהייר עטשרע

 רעטייברא 807 שטנערב רענליוו ןופ רעדולגטימ טצעי עדווב ,זאלג .ט -- סטכער וצ סקניל
 -ארמ רעד יקסנילּפַאק לכימ לארשי' -- סטכער וצ סקניל ןופ רעטייווצ ,עהייר עטייווצ .גנור
 .רָאטַאקָאװַָארּפ רעשיג
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 "ננוטייצסקלַאפ , יד טזָאל ןעמ זא ,ןהעזעג טָאה ןעמ ןעװו ןוא

 ךיז ןעמ טָאה ,רעטייברַאטימ יד טינ טריטסערַא ןעמ ןַא ןוא ןעבעל
 ןעמ ןוא עיצקאדער א ןעגנודעג טָאה ןעמ ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא
 -עג ןענייז רימ ןוא ץעגייש ַא טימ רַאװָאמַאס ַא טפאשעגנייא ךיז טָאה

 -וק עכייו א טפיוקענ ןליפא ןעבָאה רימ .ךיילג ןעשנעמ טימ ןערָאװ

 טרהיפעגנייא רהיא ראפ ןעבָאה ריס ןוא עיצקאדער רעד ראפ עקטעש

 ךיז טָאה רעד רעהירפ ןעמוקעג זיא סע רעוו --- עיטארקָאמעד עלופ
 ,רָאטקאדער רעד ןייז טגעמעג ליפא טָאה'ס ,טגיילעג רהיא ףיוא

 .עקטעשוק רעד ףיוא ןעװעג טינ םענייק רַאפ זיא רעכיז ץנאג רָאנ

 סעיצולאװער ןערעװ טכאמעג טפָא ץנאנ רהיא םורא ןעגעלפ סע

 .םערוטש טימ ןערעו ןעמונעג טנעלפ יז ןוא

 רהָאי ַא םורַא ןעטלַאהעג ךיז טָאה "גנוטייצסקלָאֿפ, יד
 רעדיו ןעמ טָאה .טכַאמראפ רהיא ךיֹוא טָאה רָאזנעצ רעד זיב

 "ןנוטייצסקלָאפ , ןייק טינ ליװ רָאזנעצ רעד ביוא ,טריבורּפ לָאמַא
 ךיוא טָאה רָאזנעצ רעד רעבָא ,"גנונּפָאה יד, ןייז סע לָאז ןאד

 .טכאמראפ רהיא ךיוא טָאה רע ןוא טלָאװעגנ טינ ?גנונפָאה יד,

 גנונפָאה יד ןעדנואוושראפ ךיוא ןיא ןעדניושראפ רהיא טימ ןוא

 ןופ ןעבענסיורא סָאד דנאלסור ןיא ןעצעזוצטראפ "דנוב , ן'ראפ

 ,גנוטייצ רעכילגעט א

 .טייצ רענעי ןופ ןעטייהלעצנייא ךס א טציא ךיז ןָאמרעד ךיא

 בָאה ךיא ןעוו ,טלהיפעג ךימ בָאה ךיא טכעלש יו קנעדענ ךיא

 שוריּפ רעיינ ַא, םעניימ רַאפ ?ןעטעברעביא, טפרַאדעג רָאזנעצ םעד

 חסּפ ברע טקורדענּפָא ךיז טָאה סאוו ,"הדגה רעטלא רעד ףיוא

 -יא, םהיא ןעװעג זיא סע רעווש יו ןוא "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא
 רעד ןיא רופכ םוי ברע טנעיילעגכרוד טָאה רע ןעוו ,"ןעטעבוצרעב

 ."ןיולק ןיא ןע'ניּפילַאטס ייב ירדנ ?כ וצ , ןיימ "גנוטייצסקלאפ,

 טימ טפארטשאב גנוטייצ יד ןוא רעמונ םעד טריקסיפנָאק טָאה רע

 ,דנאה ןיא ןענארקעג טָאה רע סאוו רעסיוא לעבור טרעדנוה יירד

 .רעסערג ןייז טינ לָאז ףָארטש יד זא

 ,גרעבנייטש עשוהי רעטנַאקַאב רעד ןעװעג ןיא רָאזנעצ רעד

 טָאה רעכלעוו ,רעכיב עשיאערבעה ערערהעמ ןופ רעסאפראפ רעד

 עסיורג עניימ ןעשיוצ טלהעצעג ןערהאי עשלעגניא עניימ ןיא ךיז

 קודקיד טנערעלעג "רבע ןושל יכרעמ , ןייז ןופ בָאה ךיא .ןעשנעמ
 ילשמ , ןייז ןופ םיקוסּפ יד ןֹופ טַאהעג האנה סיורג בָאה ןוא

 ןעכילרעדנואוו ,ןעסיורג ןענגילָאמַא ןימ םעד סא ןוא ."עשוהי

 -יטשוצנייא ןיירַא דנאה ןיא ןעבעג טפרַאדעג ךיא בָאה גרעבנייטש
 .ןעלקיטרַא עניימ ןעגעג סעכ ןייז ןעל

 רענילָאמַא רעזנוא ןופ ןעכאז ךס א טנייה ךיז ןָאמרעד ךיא

 רעד וצ ןעמענ ךיז טנעלפ יקסווָאסאק יו קנעדענ ךיא .עיצקאדער
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 "עג טינ ןעװעג זיא סע .לעקיטרא-טייל א ?ןעיובוצפיוא , טייברא
 רָאנ ,עקירעמא ןיא טיוב ןעמ יװ טינ ןוא .טיובעג רָאנ ,ןעבירש
 רעדיוװ ןע'נַאמנַא ייב .ענווָאטנורג ,םַאזגנַאל ,קרַאטש ,דנַאלסור ןיא
 -ךא ןופ יװ ,ןעלקיטרא עסיורג ,עגנאל ןעלקיטרא ןעטיש ךיז ןעגעלפ
 ןַאמנַא .ןענַאטעילעפ עצרוק ,ןַאד ן'קַאװטיל ייב יװ טקנוּפ ,לעב
 ןוא שיט ןעסיורג א ףיוא ןעביירש ןעלקיטרַא עסיורג ענייז טגנעלפ

 יוזא ןעביירשנא טפָא טנעלפ רע ןוא ,ריּפַאּפ רעטעלב עסיורג ףיוא
 .גננוטייצ עצנַאנ א ןעמענרַאפ טפרַאדעג ןעבָאה ייז זַא ,דעטעלב ליפ

 ןופ ?עקניוו ַא ףיוא ןעביירש ןענָאטעילעּפ ענייז טנעלפ רעדיוו קאווטיל
 ןעביירש ייז טנעלפ רע ןֹוא ,ריּפאּפ ךעלקערב ףיױא ןוא שיט א
 סיורג טימ ןעבירשעג עלא ןעבָאה ריס .לָאמַא ףיוא יירד ,ייווצ

 -ָאה ןעבירשעג ןוא רהעמ סאוו ןעביירש טלָאװעג טָאה רעדעי ,קשח
 ניניוו ץנאנ רימ ןעבָאה רעזעל יד ,ךיז ראפ סנעטסרהעמ רימ ןעב
 רעזעל יד ראפ ןענייז ןעלקיטרא עטסרהעמ יד .טַָאהעג ןעניז ןיא

 רעזעל יד סאוו ,טכאמענסיוא טינ טָאה סע רָאנ .,רעווש וצ ןעוועג

 ןיוש ךיז ןעבָאה ייז ,ןענַאטשראפ טוג טינ ןעלקיטרא יד ןעבָאה

 -איצַאס ןֹוא עיצולַאװער ,ףמאק-ןעסאלק טניימ סע ןא ןעסיוטשעננָא

 -וצ ןיילא ייז ןעבָאה טנעיילרעד טינ ןעבָאה ייז סאוו ןוא .םזיל
 ,טכארטעג

 ןעגנַאפנָא לָאז ךיא ןעוו ,ץַאלּפ ליפוצ ןעמענראפ טעװ סע רָאנ
 בָאה ָאד .טייצ רענעי ןופ קנעדענ ךיא סָאװ ,ןעכַאז יד ןעלהעצרעד
 יד וואו ,ענליו ןעװעג זיא סע זא ,ןענָאמרעד ןיולב טלָאװעג ךיא

 ןעבעגעגסיורא ןזיא גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס עכילגעט עשידיא עטשרע
 .ןעראוועג

 רעד ןיא טָא זַא ,ןענָאמרעד ךיוא ןיוש ךיא ליוו ייברעד ןוא

 -סיודא זיא סָאװ ,גנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס רעכילגעט רעשידיא רעטשרע
 -יירש רענליוו גינייוו ץנאנ ןעוועג ןענייז ,ענליוו ןיא ןערָאװעג ןעבעגעג
 ,(לַאטנעזָאר .רד) ןע'נַאמנַא ןוא ן'טדַאטשנעזייא ,ן'קַאװטיל רעסיוא .רעב
 .ןעועג טינ גנוטייצ רעד ןיא רענליוו ערעדנַא ןייק ,ךיז טכַאד ,ןענייז

 ןיא רעביירש ַא ןערָאװעג זיא ,רענליוו רעגיטולבלופ ַא ,ןיקסַאב ףסוי

 -ָאק רעד ןעוועג רע זיא גנַאפנָא ןופ .רעטעּפש טשרע "גנוטייצסקלָאפ,
 ןייק ןעווענ טינ ייווצ עטצעל יד ןענייז בגא .גנוטייצ רעד ןופ רָאטקער

 .שיסור ןעביירש ןענעלפ ייז .רעביירש עשידיא
 גנוטייצ רעד ןיא רענליוו ןייק ןעועג טינ ןענייז סע סָאװרַאפ

 -ַאז רעבָא ףרַאד ךיא .ןעניפענסיוא ןעזומ רענליוו יד ןיוש ןעלעוו
 -יירש עשיטסילַאיצַאס עשידיא טרפב ,רעביירש עשידיא ךס ַא זַא ,ןעג
 רָאנ ,אצמינב קרַאטש ןעוועג טינ ?לכב טייצ רענעי ןיא ןענייז ,דעב

 עשידיא עטשרע יד ואוו ,ענליוו ןעוועג זןיא סע זַא ,ןיא רקיע רעד

 .ןערָאװעג ןעבעגעגסױרַא זיא גנוטייצ עשיטסילאיצַאס עכילנעט



 ,םעדעמ רימידַאלװ

 (*,עגליוװ ןעגעװ ןעגנורענירע

 ןוא ענידעמוא ןַא ןעכיוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ,ענליוו ןיא ןעסעזענ ןיב ךיא .טייצ ענירעיורט
 עיצקאדער רעד ןופ ךילגטיפס א ןעוועג

 ךיז טנילײטַאב ,"גנוטייצ-סקלָאפ, רעד ןופ

 -נָאט יד ןָאטעג ,.ק .צ ןֹופ ןעגנוציז יד ןיא

 -ענ ןיא טיײברַא יד רעבָא ,טייברא עכילגעט

 -רעּפ ןיימ טינ ןעוועג זיא סע .טכעלש ןעגנַאנ
 ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע ,גנומיטש עכילנעז
 .עיצקַאער רעסיורו רעד ןופ הפוקת יד

 ןעגָאז טנָאקעג טינ טלָאװ ןעמ ,זייוכעלסיב ןעמוקעג זיא עיצקַאער יד

 טָאה גָאט וצ גָאט ןופ רעבָא ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה יז ןעוװ ,יונעג

 -ישרע עסיורג יד ךָאנ .ּפָארַא גראב טהענ סע זא ,טריּפשעג ךיז

 יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה 1900 ןוא 1909 ןערהָאי יד ןופ ןעננורעט

 -נעצ ן'פיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאוװ ,עֶלַא רימ ןוא .טייקדימ עסיורג
 יד ןופ ןהעזענ ןוא טלהיפעג סָאד ןעבָאה ,גנוגעװַאב רעד ןופ רעט

 -רךע ץלַא טיירּפשראפ ךיז טָאה גנוטייצ יד .םינמיס עטסנעדישרַאפ

 ךיא ביוא ,ןעקורד יז ןעמ טנעלפ טסברעה ןיא ;רענרע ןוא רעג

 יד .,ןערַאלּפמעזקע דנעזוט 8 ןיא ?לכה:ךס ,תועט ןייק טינ בָאה

 ןעבעל-סנַאיצאזינַאנרַָא סָאד ,רעגַאס רָאנ ןערָאװעג ןענייז ןעצנַאניפ
 ןיא טָאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעשנעמ לָאצ יד ,ךַאװש ןערָאװעג זיא

 ַא ןערָאװעג ןיא גנומיטש יד ,ןעלַאֿפ ןעמונעג טָאה ,תושר רעזנוא

 ,עטקירדעג

 ןעבָאה רימ ןעוו ,רעבמעטּפעס ןופ געט עטצעל יד קנעדעג ךיא
 סע ."דנֹוב  ןופ םואעליבוי ןענירהאי10 םעד ןערעייפ טפרַאדעג

 :-רַאפ טָאה ןעמ ןוא ,רעמונ-םואעליבוי ַא ןהענסורַא טפרַאדעג טָאה

 ךיא .?עקיטרַא ןעניד'בוט-םוי ַא ןעביירשנָא לָאז ךיא זַא ,טגנַאפ

 ךיז -- קעװַא ןיב ךיא יו ,קנעדעג ךיא .טנַאקעג טינ רעבָא בָאה

 ,'ןעבעל ןיימ ןופ, תונורכז ס'םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמונטנע (*

 .1998 ,עטימָאק םעדעמ רימידַאלוװו רעד ןופ ןעבעגעגסיורַא
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 ,רענהעש א -- ןעטרָאג רענידאנרעב םעד ןיא -- ןערעטפולכרוד
 ןוא ןעסַאג עסיורג יד ןופ טייז ַא ןָא טגיל רע ;ןעטרָאג רעליטש

 ןעװעג זיא סע .שנעמ א ןעטרָאד טעשזדנַאלברַאפ סע ןעוו ןעטלעז

 -ָארטסעגסיוא ןענַאטשעג ןענייז רעמיוב יד ,גָאט-טסברעה רענהעש ַא

 ןיא טפול יד ,םידגב עכילטסברעה עטיור ןוא עלעג ערעייז ןיא .טעי

 םענרעבליז ,ןעגיטכיל ַא טימ ,גיטכיזכרוד ןוא ןייר ,טלַאק ןעוועג
 ךיז בָאה ןוא ,קנַאב ַא ףיוא ןעסעזעג ןיב ךיא ,ץנַאלגיטסברעה
 -ענ רעבָא בָאה ךיא .ןעקנַאדעג ענייפ ןעביילקוצפיונוצ טהימַאב

 ,אלימ .ןעביירש טינ ךיא ןעק ?עקיטרַא-םואעליבוי ַא זַא ,טלהיפ
 גנומיטש ַא בילוצ שואי ןיא ןיירַא ןעלַאפ סָאװ ,יד וצ טינ רעהעג ךיא

 ןיימ ןערעוונָא ןופ טייו ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא ,טנעמָאמ ַא ןופ

 -םוי א ןייז טפרַאדעג טָאה לעקיטרַאםואעליבוי ַא רעבָא ; ןעביופג

 -גיד'בוט-םוי ןופ להיפעג ןייק טָאהעג טינ בָאה ךיא ןוא ,רעגיד'בוט

 סָאד ,טשינ טלהיפ'מ סָאװ ,ןעזַארפ ,ױזַא טָאלג ןעביירש ןוא .טייק

 "קעג ךיא ןיב .גיהעפ טשינ ךיא ןיב וצרעד ןוא ,ןעניפ ַא זיא

 טינ לעװ ךיא זַא ,הרבח רעזנוא טנָאזעג ןוא עיצקאדער רעד ןיא ןעמ

 .ןעביירש

 ױזַא ןיא טצעזַאב ךיז בָאה ךיא .הריד עיינ ַא טַאהעג בָאה ךיא
 זה עסיורג א ןעוועג ןיא סָאד ."ןערעמיצ עטרילבעמ , ענעפורעג

 -עג רעכילטסירק = ַא ןיא ץַאלּפ ןעלַארדעטַאק םעד ףיױא

 -בעמ עצנַאג ןעװעג ןענייז ןעשזַאטע עטשרעטנוא יד ןיא ,דנעג

 ןופ ןעניוצעג ךיז טָאה קָאטש ןעטשרעביוא ן'פיוא .ןעגנוניואוו עטריל

 -ייז עדייב ןופ ןוא ,רָאדירָאק רעגנַאל ַא ןעטייוצ ן'זיב זיוה קע ןייא

 טינ ןעוועג ןיא רעמיצ ןייס .ןערעמיצ ערעסערנ ןוא ערענעלק ןעט
 לָאמ עלַא טָאה ןערעמיצ עטרילבעמ טימ זיוה אזַא ןיא רעבָא ,טכעלש

 עזָאלמייה רַאפ טרָא ןַא ןיא סע .סענירעיורט ןייז סעּפע טזומעג

 בָאה לָאמ ליפיו .ןעשנעמ עכילקילנמוא רַאפ בור סָאד ןוא ןעשנעמ

 -ץרַאה ,ןעליטש םעד טנעוװו עניד יד ךרוד טכַאנייב טעּפש טרעהעג ךיא

 סָאװ ,לעדיימ עמַאזנייא ןַא סעּפע --- ,יורפ ַא ןופ ןייוועג ןעדנעסייר

 טגָארט ץלַא ,ץלַא ןוא ! רעמיצ ןעגיאייברעד םעד ןיא טניואוועג טָאה

 רעד .טײקמַאזנייא ןוא טייקניזָאלמייה ןופ לעּפמעטש םעד ךיז ףיוא

 ,רָאה עטרעביושוצ ןוא סעצנָאװ עגנַאל טימ רעניד רענעפָאלשרַאֿפ

 ;ןעוויוא םעד טצייה ןוא רַאװָאמַאס םעד הירפ רעד ןיא טגניירב סָאװ

 ןופ טייז ןעטייוצ ַא ןיא ץעגרע רעציפָא ן'רוכש ַא ןופ םיטש יד

 יט יד ,לעּפמעל עמירֶא סָאד ,טנעװ ערעטסניפ ,עטסוּפ .רָאדירָאק

 -וצ ךיז טבע ץלַא סָאד --- ,ןעטייקגיטשינ ןוא ןעטייקניניילק רעדנעז

 -געזָאלרַאפ ןוא טייקנירעיורט ןופ ןעקלָאװ ןעיורג ,ןעסיורג א ןיא ףיונ

 רערעװש רעד וצ בָאגוצ רעדנעכערּפשטנע ןַא ןעוועג ןזיא סָאד .טייק

 .גנומיטש רעכילטפאשלעזעג
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 -ינער רעד ןופ ןערָאװעג טּפַאכרַאפ ןיא ?גנוטייצ-סקלָאפ, יד

 -ווצ עטייוצ ַא ןעבעגוצסיורַא ןעביֹוהעגנָא ףכית ןעבָאה רימ .גנור

 טָאה ןעמָאנ רעכעלהערפ רעד רעבָא ."גנונּפָאה, ןעמָאנ ן'טימ גנוט
 -ענ םיוק טָאה גנוטייצ יד .עגַאל רעד וצ טּפעלקעג טינ סעּפע ךיז
 ןזיא סע ןוא ,ןעסקַאװעג ןוא ןעסקַאװעג ןיא טיציפעד רעד  טעּפישז
 -הָאצ טנעקעג טשינ טָאה ןעמ .ןעקעד וצ םהיא ןענַאװ ןופ ןעוועג טינ

 ןיא ןעמוקניירַא טנעלפ סע יװ טקנעדעג ךיא .רעטיײברַאטימ יד ןעל
 שממ ךיז ןֹוא ינינָא רעביירש רעלופטנַאלַאט רעגנוי רעד עיצקַאדער
 -ןהָאצ טָאה רע --- ,לעבור ןייא שטָאכ ןעבעג םהיא לָאז ןעמ ןַא ,ןעטעב
 טינ םהיא טָאה ןעמ ןוא -- ,טסיטנעד םוצ ןהעג ףרַאד ןוא גָאטהעוװ
 -עג ךיז ןעמ טָאה .ק .צ ןופ ןעגנוציז יד ףיוא ,ןעלהָאצַאב טנעקעג
 .ענַאפ דעכילקערש רעד ןופ ןעכירקוצסיורַא ױזַא יו ּפָאק םעד ןעכָארב
 .ננוטייצ יד ןעלעטשּפָא ןעלָאז רימ זַא ,גַאלשרָאפ ַא ןעװעג ןיא סע

 -רָאפ ןעגיזָאד םעד ןופ רעגנעהנָא רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא רעביל

 ןעגנוציז יד ןופ ענייא ףיֹוא .םעד ןעגעג ןעוועג ןיב ךיא  .גַאלש
 ,ןעמוקענסיוא זיא'ס רעכלעוו טיול ,גמונעכערסיוא ןַא טכַאמעג ךיא בָאה

 רעסעב ךיוא טניול טקנוּפדנַאטש ןעלעיצרעמָאק ןייר ַא ןופ וליפַא זַא

 גנוטייצ יד ןערהיפ וצ ךיז ןעהימַאב ןוא ףורּפ ַא ךָאנ ןעכַאמ וצ

 רעביל .ןהעז ןעמ טעוװ רעטעּפש ןוא ,רעטייוו םישדח רָאֹּפ ַא שטָאכ

 זיא ױזַא ןוא --- ,טגייצרעביא םהיא בָאה ךיא ןַא ,טרעלקרע טָאה

 -אװעג ןעמונעגנָא רעבָא ןיא ניטייצכיילג .ןערָאװעג ןעסָאלשַאב סע
 רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעטייב לָאז ןעמ .,סולשַאב רעטייווצ ַא ןער

 םענעקיּפָאק םעניילק ַא ןיא ןערעוו טלעדנַאװרַאפ ףרַאד יז  .גנוטייצ
 .ךילמיטסקלָאפ ,רעלוּפָאּפ טסכעה ןערעוװו טרהיפעג לָאז סָאװ ,טַאלב
 זיירק ןעטיירב א ןעהיצוצוצ ןעבעגנייא ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז טעוו רשפא
 םעד ןָא טּפַאכעגנָא ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ךיז בָאה ךיא ,רעזעל

 -ייצ ּפיט ַאזַא ןענעוו ט'מולח'עג גנַאל ןיוש בָאה ךיא .ןַאלּפ ןעגיזָאד

 ענעגייא , ןיירק ןעלָאמש םעד ןופ ןהענסױורַא ןענעק לָאז סָאװ ,גנוט
 ןעמ .רעזעל ןעסַאמ עטיירב עמַאס יד וצ ןעכיירגרעד ןוא "ןעשנעמ
 טמיטשַאב טָאה .ק .צ רעד .עֿבָארּפ יד ןעכַאמ וצ ןעסָאלשַאב טָאה
 -ייז סָאד .ןעשנעמ יירד ןופ עיצקַאדער עניילק ַא גנוטייצ רעד רַאפ
 -ַאב ןעוועג טינ זיא'ס רעבָא .ךיא ןוא קַאװטיל ,רתסא :ןעוועג ןענ
 -ָאה רימ ןעוו ,גָאט ןעטשרע םעד .ןַאלּפ םעד ןעכילקריווראפ וצ טרעש
 ףיוא ןעמוקעג ךיא ןיב ,טײברַא רעד וצ ןעטערטוצ טפרַאדעג ןעב
 רעבָא .עיצקַאדער רעזנוא ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,סָאג ענלַאװַאז
 -קעװַא לעיצעּפס זיא סָאװ ,רבח ַא טלעטשענּפָא ךימ טָאה געוו ן'פיוא
 "עיצקַאדער ןיא טינ טהעג , .ןעטיחוצּפָא ךימ ידכ ,ןערָאװעג טלעטשעג
 ."'טסעג , ןעװעג ןעטרָאד ןענייז סע -- .טנָאזעג רימ רע טָאה ---
 -רעד ןיא ןעמוקענ ןענייז ייז .ןעמרַאדנַאשז ןעוועג ןענייז טסעג יד
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 .ןענופעג טרָאד ןעבָאה ייז ןעמעוו ,ןעמעלַא ןעמונענוצ ןוא הירפ

 ןעטרָאד ןענייז סע .ןעשנעמ לעסיב שביה ַא ייז ןעבָאה ןענופעג ןוא
 ייוצ ,קַאװטיל ןֹוא רתסא ,ןעגעלָאק-סנָאיצקַאדער עדייב עניימ ןעוועג

 -ָאנ עכעלטע ךָאנ ןוא ,הנוי ןֹוא רעדנַאסקעלַא ,.ק .צ ןופ רעדילגטימ

 טרהיפענקעווַא ןוא ןעמונעגוצ ןעמעלַא ייז טָאה ןעמ .םירבח עטנעה

 -רַאֿפ גילעפוצ ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג זןיא קילג ןיי ,עמרוט ןיא

 טלָאװ ,רעהירפ העש רעבלַאה ַא טימ ןעמוקענ ךיא טלָאוװ .טגיטעּפש

 .טריטסערַא ןעוװעג ךיוא ךיא

 יד טדערענמורַא ןוא .ק .צ רעד ןעבילקענפיונוצ ךיז טָאה סע

 טינ טָאה גנוטייצ עכילגעט א רעטייו ןעבענסױרַא ןעגעו  .ענאל

 ַא וצ ןהענוצרעביא ןעסָאלשַאב טָאה ןעמ .דייר ןייק ןייז טנעקעג

 רעיינ רעד ןיא ,"ןערעטשנעגרָאמ רעד ,, ןעוועג זיא סָאד .טַאלבנעכָאװ
 םייב ,ךיא ןוא רעטייוו .א ,יקסוװַא?סַאז ,ןידוי ןיירַא ןעהענ עיצקַאדער

 ןעטשרע םוצ זיא ,עיצקַאדער רעד ןופ ?עטשנעמַאזוצ םעד ןעדיײרמורַא

 יז טָאה טסקורעגסױרַא .ענַארפ עיינ ַא רָאנ ןעמואוושענפיורַא לָאמ

 ןעשנעמ ךיז ןעשיווצ ןעבָאה רימ זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע  .רעביל

 רעשיטילָאּפ ןופ ןענארֿפ עדנעפיול יד ףיֹוא ןעקילב ענעדישרַאפ טימ

 -ךֶא רעזנוא ןופ גנולעטש עלעיציפָא ןַא רעבָא ןעבָאה ריס ; קיטקַאט

 טרהיפעג ןערעוװו לָאז גנוטייצ יד זַא ,ניטיונ זיא'ס ןוא ,עיצַאזינַאנ

 ןעפרַאד וצרעד .ננולעטש רעלעיַציּפָא רעניזָאד רעד טימ םכסה ןיא

 עיניל עשיטילָאּפ סעמעוו ,רָאטקַאדערףעש ַא םענייא ןעמיטשַאב רימ

 ,ויא השעמ יד .טייהרהעמ רעד ןופ עיניל רעד טימ גנַאלקנייא ןיא זיא

 -ןָאט רעד םישדח עטצעל יד ןיא זיא "גנוטייצ-סקלָאפ , רעד ןיא סָאװ

 ןערהָאפעגקעװַא 1907 רעמוז ןיא ןיא יקסווָאסָאק) .ןידֹוי ןעוועג רעבעג
 -עשלָאב עסיוועג טָאהעג טלָאמעד טָאה ןידוי ןוא ,(דנַאלסיױא ןיא

 גנולעטש רעד ןעכָארּפשטנע טינ ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנומיטש עשיטסיוו

 טלָאװעג רעביל טָאה גַאלשרָאפ ןייז טימ .עיצאזינַאגרָא רעזנוא ןופ

 -ךָאמ , ןיא ןערעוו ןעפַאשַאב טינ לָאז ענַאל עבלעז יד זַא ,ןעדיימסיוא

 טָאה ןעמ ןוא ,ןערָאװעג ןעלעפענ זיא גַאלשרָאפ רעד ."ןערעטשנעג

 -עג טָאה עינעלָאק עיינ יד  .רָאטקַאדער טּפוה סלַא טמיטשַאב ךימ

 -עג ךיז בָאה ךיא ןעוו ,לַאפ ןייא קנעדעג ךיא רעבָא ,שי'רבח טיײברַא

 -נַאהעג ךיז טָאה סע .טכַאמ רעלעיצעּפס ןיימ טימ ןעצונַאב טזומ
 ןייק םינ בָאה ךיא בוא ;לעקיטרַא ןַא ס'ןידוי ןעגעוו עקַאט טלעד
 .גנוקרעמנָא רעלענַאיצקַאדער א טימ טנענונַאב ךיז ךיא בָאה ,תועט

 -- הריד רעיינ ַא ןיא ןעניוצעגרעבירא ךיז טָאה עיצקַאדער יד

 בילוצ רימ ןעבָאק געט עטשרע יד ןוא ,סַאג ענלַאװַאז ףיוא ךיוא
 רהָאי ייוצ עּפַאנק טימ יװ ,ױזַא טקנוּפ טלעדנַאהעג טייקניטכיזרָאפ
 -סנָאיצקַאדער יד :עסערּפ רעלַאנעל רעזנוא ןופ ביֹוחנֶא םייב ,קירוצ

 ךיז ןעגעלפ רימ ןוא ,סערדַא ןַא טימ טרָא ןַא זיולב ןעוועג זיא הריד'
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 ןעבָאה רימ ,טינ רהעמ) הריד רעטַאוװירּפ ַא ןיא ץענרע ןעביילקפיונוצ
 -רַאֿפ יד ןופ תוריד עמעווקאב יד תושר רעזנוא ןיא טַאהעג טינ ןיוש

 ןעמוקפיונוצ ךיז ןעגעלפ ריס ;ןעטַאקָאװדַא ןוא םיריוטקָאד ענעדיש

 טלָאמעד יו טקנוּפ ןוא .(רעטייו .א ןופ רדח םענעדײשַאב םעד ןיא

 -ַאב ךיז ןעבָאה רימ ןוא ןערָאװעג ןעסערעד ךינ רהעז זנוא סָאד זיא

 .עיצקַאדער רעד ןופ הריד רעלעיציפא רעד ןיא עקַאט טצעז

 סױרַא ןענייז סע .טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סָאד ךיוא רעבָא

 ."טסעג, יד ןעמוקעג רעדיוו ןענייז ןַאד ןוא .ןערעמונ יירד לכה-ךס

 ןיא סע ןוא ,רענייזַא סנייא םורַא טכַאנייב טעּפש ייז ןענייז ןעמוקעג

 רימ .טעװעטַארעג ךימ טָאה סָאװ ,לַאפוצ רעניד'לזמ ַא ןעוועג רעדיוו

 טינ םענייק ןעמ טָאה ,רעהירפ העש לעטרעפ ַא טימ קעװַא ןענייז

 ןעועג ןיא סע .טכַאמרַאפ ןערָאװעג ןיא גנוטייצ יד רעבָא .ןענופעג

 עלייורעד ךיז רימ ןעפרַאד גננוטייצ ַא ןופ קנַאדענ ן'טימ זא ,רָאלק
 טָאה ןעמ סָאװ ,רעדנואו .ַא ןעװעג ךיוא ןיא סע .ןענעגעזעג

 -סָאמ ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא ,גנַאל ױזַא טעדלודענ עסערּפ רעזנוא

 טציא .טקיטשרעד ןעוועג גנַאל ןיוש עסערּפ-רעטיײברַא יד זיא עווק

 -ָאה ריס .ענליוו זיב ךיוא ןעגנַאגרעד ךילדנע "סרוק רעיינ , רעד זיא

 .ןעבָארּפ עלידרעטייו ןייק טכַאמענ טשינ ןוא ןענַאטשרַאפ סָאד ןעב

 -טנַא עסערּפ עלַאנעל רעזנוא זיא ץנעטסיזקע רהָאי ייווצ עּפַאנק ךָאנ

 ,רהָאי בלַאה ַא טימ ריפ ףיוא ןערָאװעג ןעניווש

 ןעבעגוצסױרַא ןעסָאלשַאב רימ ןעבָאה גנוטייצ א טָאטשנַא

 רעד .רָאטקַאדער רעד ןעבילבעג רעטייו ןיב ךיא .ךעלכיב-לעמַאז

 -עּפמש ,"'טייצ עיינ יד  ןעוועג ןיא ןעגנולמַאז עטשרע יד ןופ ןעמָאנ

 יד ךיז ןעבָאה -- רֹהֲאי ריפ עגידרעטייו יד ןופ ךשמ ןיא ,רעט

 .ןעטיבענ רדסכ ןעמענ

 -טנע טפרַאדעג טָאה רעכיב-לעמַאז עניזָאד יד ןופ טלַאהניא רעד

 ןייק ןעװעג טשינ זיא'ס .עגַאל עכילטפאשלעזעג עיינ יד ןעכערּפש

 -ָאמַא רעד ןופ טרָא ן'םיוא .ןענַארּפ עשיטילָאּפ עסיורג ןופ טייצ

 -לַאהעג בָאה ךיא  .ךָאו יד ןעמוקענ ןיא טייקניד'בוט-םוי רעגיל

 -ילק ,ערעטכינ רהעמ יד ןיא ןעפיטניירַא רחעמ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןעט
 ןופ ןעגַארפ יד ןיא טרפב ,ןעבעל ןעכילגעט גָאט ןופ ןענארפ ענ
 -עג ןעוװעג ןיא טיײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ַא .ןעבעל ןעשידיא
 | .הלהק רעשידיא רעד ןופ ןענַארפ יד וצ טעדנעוו

 ךיז רימ ןעבָאה ,אמוד רעטייוצ רעד וצ ןעלהַאו יד תעב ןיוש
 ןיא טגָאמרַאפ סע סָאװ טכַאמ רעסיורג רעד ףיוא ןעסיוטשעגנָא
 רימ ."ינּפ , יד --- ,רערהיפ-לעדער עש'להק יד ןעבעל ןעשידיא םעד
 ַאשַאנ , ןיא ןעביירש םעד ןעגעוו געלפ ךיא ןוא --- ןענַאטשרַאפ ןעבָאה
 רימ ןעפראד ,טכַאמ עניזָאד יד ןעפמעקַאב ןוצ ידכ זַא ,?ַאנובירט

 ןהעז ןוא ןעבעל-הלהק םעד ןופ עטכידעג עמַאס יד ןיא ךיז ןעפיטניירַא
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 -קַארּפ יד ןופ טיבעג ן'פיוא רערהיפ עשיטאבעלַאב יד ןעפמעקַאב וצ

 סָאד ידכ .ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ ןעסערעטניא עכילנעטינָאט עשיט

 יד טימ יונענ ךיז ןענעקַאב ןייֵלַא טפרַאדעג רימ ןעבָאה ,ןָאט וצ
 -רעטייברַא יד םעד ןענעװו ןערעלקפיוא ןוא ןעסערעטניא עגיזָאד

 ןעבירשעגנָא שטיוװעלַאכימ טָאה "ןערעטשנעגרָאמ , םעד ןיא ןעסַאמ
 -רַא עטשרע יד .הלהק רעשידיא רעד ןעגעװ ןעלקיטרַא עירעס ַא
 -נוא ןיא ןעזיװַאב ?לכב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןינע םעד ןענעװ ןעלקיט
 יד טרירעגנָא רעבָא ןעבָאה ןעלקיטרַא עניזָאד יד .רוטַארעטיל רעז

 רעבָא ןיא סָאד .ןעכירטש עלעיּפיצנירּפ ,עניימעגלַא ןיא זיולב עגַארפ
 -נָאק םעד ךיוא ןעטייבראַאב טפרַאדעג טָאה ןעמ .גינייוו ןעוועג

 ןיא ןעראוועג טכַאמענ ןיא סָאד  .לַאירעטַאמ ןעשיטסַאפ ,ןעטערק

 טשינ בָאה ךיא ."טייצ רעיינה רעד ןופ ןערעמונ ייווצ עטשרע יד

 ןעועג ןיב ךיא .רעטייברַאטימ ןופ עינעלַאק ענידנעטש ןייק טָאהעג

 -עג ןיא רעניימ ףליהענ רענידנעטש רעניצנייא רעד ;ןיילַא רענייא

 סלֵא טיײברַאעג טָאה רעכלעוו ,ןימואעט דניירפ רעטלַא ןיימ ןעוו

 ;עלפ .ןעלקיטרַא יד ןעריגַאדער ןעפלָאהעג רימ טָאה ןוא רעצעזרעביא

 ַא ייב ָאד ,םעד ייב ָאד ןעלקיטרא ענעדישרַאפ ןעלעטשַאב ךיא

 זיא'ס .דנַאה רעד רעטנוא דָארג ןעוועג ןיא רעכלעוו ,רבח ןעטייווצ

 טלָאֿמעד ךיז טָאה רעכלעוו ,רעוט רעגיטרָא ןַא ענליוו ןיא ןעוועג

 ןופ ןעגַארפ ענידעכַאװ יד טיס אקוד טא טריסערעטניא קרַאטש

 ןעלקיטרַא רֶאּפ ַא טלעטשַאב םהיא ייב בָאה ךיא .ןעבעל ןעשידיא

 -ַאמ םעד ןעבילקעגפיונוצ טָאה רע ;הלהק רעשידיא רעד ןעגעוו
 רעד ןעװועג ןיא סָאד .ןעלקיטרַא יד ןעבירשעגנָא ןוא לַאירעט

 .רד ,רעדורב רערעטלע ןייז ןוא ,סעפַאר .מ טסינומָאק רעגיטציא

 -וא עלעיצעּפס יד ןענעוװו ןעלקיטרַא רָאַּפ ַא ןעבירשעגנָא טָאה ,סעפַאר

 ןופ ןעלקיטרא עכילטע ךָאנ ןעמּוקעגנָא ןענייז סע .ןערעייטש עשיד
 ןופ לייט רעשיטילָאּפךילטּפַאשלעזעג רעד ןֹוא ,רעביירש ערעזנוא

 רעד .גינייוו ןעוװעג זיא סָאד גיטרַאפ ןעוועג זיא ךוב-לעמַאז םעד

 .ננװלײטּפָא עשירארעטיל ַא ךיוא ןעבָאה טפרַאדענ טָאה ךובדלעמַאז

 טלעביושעג טָאה סע וואו ,רעטנעצ ַא ןעועג טלָאמעד ןיא ענליוו
 ךיא ;רעביירש עשידיא עטריטנעלַאט ,עננוי טימ טלעבירגעג ןוא

 ךיא ןוא ,ןעזיירק עשירַארעטיל יד ןופ טייו ץנַאג ןעוועג רעבָא ןיב

 -רָאז טנעקענ טלָאװ רעכלעוו ,רעלטימרַאפ ַא ןעבָאה טפרַאדעג בָאה

 -ענ ויא רעלטימרַאֿפ ַאזַא  ,לאירעטַאמ ןעשירארעטיל ן'רַאפ ןעג

 ןעשירָארעטיל ן'טימ טכַאקענסיױא ןעװעג זיא רע ,קעדַאלװ ןערָאװ

 טנעלפ ןוא ן'נרעבמָאנ טימ טניואווענ טלָאמעד רע טָאה ןיילַא ..םלוע

 -רע ןעמענ ייז ייב רע טנעלפ ,ןעשנעמ עלַא יד טימ ןעפערט ךיז

 ךיא בָאה ױזַא .רימ וצ סָאד ןענניירב ןוא רעדיל ןוא ןעגנולהעצ

 ןופ גנולהעצרע ענהעש ַא רעמונ ןעטשרע ן'רַאפ דלַאב ןעמוקַאב
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 . ,ןרָאהנייא דוד ןופ ןעטכידעג ערַאברעדנואוװ רָאֹּפ ַא ,נרובליז השמ
 רעד ;װ .זַא .א לאינד רעדורב ןערענניא ס'קעדַאלװ ןופ דיל ַא

 רהעז א ףיוא ןענַאטשעג ןיא לַאירעטַאמ רעשירארעטיל רעגיזָאד

 ףירב א טימ טעדנעװענ טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .הנרדמ רעכיוה

 .ךַאז ַא סעּפע ןעבעג זנוא לָאז רע ,עשרַאװ ןיא ץרּפ . .י וצ ךיוא
 בָאה ;שידיא ףיוא ןעביירש טנעקעג טשינ ךָאנ טלָאמעד בָאה ךיא
 לָאז רע ,ןעטעבעג ןוא שיסור ןיא ףירב ַא ןעבירשעגנָא םהיא ךיא

 ןעכינניא .ךַארּפש עניזָאד יד ץונַאב ךיא סָאװ ןייז ?חומ רימ
 טָאה -- שיסור רעייא .,ן'ץרּפ ןופ רעפטנע ןַא ןעמוקַאב ךיז טָאה
 רהיא סָאװ סָאד רעבָא .לחומ ךייא ךיא ןיב -- ןעבירשעג רע

 ..הלוע ערעסערג ליפ א זיא ,טפירשדנַאה ערָאלקנוא ַאזַא טימ טביירש

 טפירשדנַאה ןיימ .ןישַאמ-ביירש ַא ףיוא ןעבירשעג טָאה ןייֵלַא ץרּפ
 | .עטסעב יד ןופ טינ עקַאט זיא

 -יל יד טימ ןעפערט וצ ןעביֹוהעגנָא ךיז ךיא בָאה ?עסיב ַא
 רהחָאי םעד ןופ ףוס םוצ) טעדנירנעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןעטַארעט

 ןיא יױזַא ךיז טכַאד) עשיטַאמַארד שילַאקיזומ רענליוו יד (7

 -עדיישַאב רעד ןעװעג ןיא סָאד .טפאשלעזעג (ןעמָאנ רעד ןעוועג
 ןעועג זיא סָאד  .גנוגעווַאב-רוטלוק רעשידיא ַא ןופ ביֹוהְנֶא רענ

 רָאכ-רעטייברַא םענהעש ץנַאג ַא טיס ,טפאשלעזעג רעטייברא ןַא

 רעביירש עשידיא עטסעב יד וואו ,ןעטנעווַא עשירארעטיל טימ ןוא

 טנעיילעג ןעטרָאד ןעמ טָאה יֹױזַא .קרעוו ערעייז ןענעייל ןענעלפ

 ןיא ןילַא נרעבנעסייו) "םינב יד טימ עטַאט רעד, ס'נרעבנעסייוו
 רָאנ ,רעטייוצ א טנעיילעגנ טָאה סע .רָאטַאמאלקעד ןייס טשינ

 יב טכַאלעג גיצרַאה טָאה ןוא ייברעד ןעסעזעג ןיא גרעבנעסייוו
 טָאה ןוא ןערהָאפוצ ןעמוסעג זיא שא םולש  .(ןעלעטש עשימָאק יד
 קעוַא ןעטַארעטיל עּפורג יד ןזיא םעדכַאנ ,יבצ יתבש ןייז טנעיילעג

 בָאה ךיא ;טעקנַאב א טכַאמענ ןוא לַאטנעניטנַאק לעטָאה םעד ןיא
 -עלפיוא-רוטלוק רעשידיא רעד ןענעו עדער ַא ןעטלַאהענ ןעטרָאד

 ."טנַאסענער , םעד --- גנוב

 .ּפָארַא נרַאב ןעננַאנעג ץלא ןיא גנונעװַאב עשיטילָאּפ יד רעבָא

 ןעמוקענסיוא רימ ןיא סע תעב ,טלהיפענ שוריפב סָאד בָאה ךיא

 עכנַאמ ןעננערברַאפ וצ טעטימָאק ןעלַארטנעצ ןופ דילנטימ סלַא

 ןענעלפ סע ואוו ,חריד ַא טניימ סָאד ,"עקווַאי, רעד ףיוא ןעטנעווַא |

 ןעפערט ךיז ץניוװָארּפ רעשידנוב רעזנוא ןופ רעהעטשרָאפ ןעמוקנָא
 ענעדישראפ ןענעוו ךיז ןעדיירוצכרוד ,.ק .צ ןופ רעהעטשרָאֿפ ַא טימ
 ןאוו ,סָאנ רעד ןופ ןעמָאנ םעד טינ קנעדענ ךיא = .םינינעײײטרַאּפ
 ,טרֶא םעד קנעדענ ךיא רעבָא ,עקװַאי עניזָאד יד ןעוועג ןזיא סע
 נָאט וצ טנייה ךָאנ טנעקענ יז טלָאװ ךיא ןוא ,ןעוועג זיא יז ואוו

 -רַאװק עשידיא יד ןופ עטכידעג עמַאס ןיא ןעוועג זיא'ס  .ןעניִפעֶנג
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 ןהענניירַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ;סַאג יקצינדור ןופ טייוו טינ ,ןעלַאט

 ןעטשרעטניה םעד ןיא סטכער ףיוא ןעוועריקרַאפ ךיז ,ףיֹוה ןיא
 -ברוד ןוא ּפערט ערעטסניפ עכיוה א ףיוא ןעכירקפיורַא ,לעקניוו

 םעניילק א ןיא ןעטרָאד ;תיבהלעב א ןופ בוטש רעד ךרוד ןהעג

 -עלפ רימ .טסענ יד ףיױא ןעטרַאו ןוא ןעציז ךיא געלפ לערעמיצ

 :טיײװצ-עבלַאז ןעטנעוװַא-רעטניװ עטלַאק יד ןיא ױזַא ןעציז ןענ
 רעטלַא ןיימ ,טעטימָאק ל?לארטנעצ ןופ רעטערקעס רעד ןוא ךיא

 -יּפסנָאק םעד טָאהעג טציא טָאה רעכלעוו ,ןַאלּפַאק עקשַאי רבח-לוש

 -- ןעטרַאװ ןוא ןעציז ןענעלפ ריס .יצָארָאה ןעמָאנ ןעוװיטַאר

 רהָאי ַא טימ ךָאנ ,לָאמַא .נירעיורט ןוא ?יטש ןעוועג זיא סע ןוא

 -טעטש ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןֹופ ןעשנעמ יד ןענעלפ ,רעהירפ

 ,ןעסיורג א טָאהעג ןעבָאה רימ  .רענילדנהעצ יד ןיא ןעמוק ךַאל
 ןעבָאה .ק .צ ןופ תושר םעד ןיא  .טַארַאּפַא ןעטגייווצרַאפ-טיירב

 -נןעמ טסייה סָאד -- ,'ןעלַאנָאיסעפַארּפ , רענילדנהעצ ןענופעג ךיז

 טימ ןעבענּפָא ?עיצעּפס ןוא ךילסילשסיוא ךיז ןענעלפ סָאװ ,ןעש
 -סינימ ןימ א יװ ןעװעג ןיא'ס .טײברַא רערענָאיצולַאװער דעד

 רעדעי ףיוא .ןעטנעגַא תונחמ עצנַאנ טימ טלעננירעגמורַא ,םוירעט

 -נַאנַאפ ן'טימ ןעמענרַאפ טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה .ק .צ ןופ גנוציז

 -ןעשנעמ ןעסיורג רעזנוא טעטש ענעדישרַאפ יד רעביא ןעטיירברעד

 ןוא ןעגנודלעמ ןעמוקנָא ןענעלפ גָאט עלַא טינ רעיש לאירעטַאמ

 טקוק ןעמ לייו ,טָאטש רעד ןופ ןערהָאפקעװַא זומ רעד :תֹושֹקב
 ,ךיז טגָאלק רעד ,ןעמָאנ םעד ןעטייב ןומ רעד ;קרַאטש וצ ךָאנ םהיא

 ןעניטעמוא ,םעניילק םעד ןיא טכַארברַאפ גנַאל וצ ןיוש טָאה רע זַא
 ףיוא ןעריטרָאּפסנַארטרעבירַא םהיא לָאז ןעמ ,טעב רע ןוא ,לעטעטש

 ַא טימ טמוק רעד ;טָאטש רערעסערג א ןיא עלעטש רעדנַא ןַא
 .ק .צ רעד ןוא עיצַאזינַאנרָא ןייז ייב ןעמואוושענפיוא זיא סָאװ ,ענַארֿפ

 רענידנעטש א  ,װ .זַא .א ,הװ .זַא .א ,הלאש יד ןע'נקסּפ ףרַאד

 ליטש ןערָאװעג רעבָא ןיא טציא .שינעכָאק ענידנעטש ַא ,לעמוט
 .ייוצ סנעטסכעה ,שנעמ א ןעמוק טנעלפ לָאמ סעכנַאמ .גיהור ןוא

 סע ןוא ,טנעוװַא ןעצנַאנ םעד ןעציזּפָא רימ ןעגעלפ לָאמ סעכנַאמ ןוא

 ..ןעטייצ ענירעיורט ,ערעטיב .ןעמוס טינ רענייק טגעלּפ

 עניטעמוא עניזָאד יד ןיא טבעלענ סָאד ךיז טָאה יוזא ןוא
 ןעציז .גינייו רָאנ טַאהעג ךיא בָאה עטנַאקַאב עכילנעזרעּפ .םישדח
 ןעטרילבעמ , ןעכילמייה טינ ,ןעדמערפ םעד ןיא -- םייה רעד ןיא
 ןעגניירברַאפ נעלפ ךיא ןוא טלָאװעג טינ ךיוא ךיז טָאה ?"רעמוצ
 | .ן'סעכורַאס ייב ,זיוה-עמַאק ַא ןיא געט עצנַאג

 -עטקַארַאכ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא זיוה-עפַאק סע'סעכורַאמ

 ביל רהעז םהיא בָאה ךיא .ענליוו ןופ "סעיצוטיטסניא , עשיטסיר

 :ןעלהעצרער םהיא ןענעװו זופ ךיא ןוא ,טָאהענ
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 ,ןפוא רעד זיא ענליוו רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןוא טנַאסערעטניא

 .טלקמ-םוקמ ןעניזָאד םעד ןענופעגסיוא בָאה ךיא ױזַא יו

 ןיא ןעװעג ןיב ךיא .1906 רֶהָאי ם'ניא ךָאנ ןעװעג זיא סָאד

 .ןעצימיא ךָאנ ןוא ,ךיז טכַאד ,ןיקסווַאלסַאז טימ ןעמַאזוצ סַאג
 תועט ַַא ךיא בָאה רשפא רעדָא .סַאג עננַאל יד ןעוועג זיא סָאד

 ףיֹוא ;טשינ קנעדענ ךיא  "??סָאנ עטיירב, יד יז טפור ןעמ ןוא

 עירעטרַא עלַארטנעצ יד ןיא יז ןוא ?ַאיַאשלָאב , יז טסייה שיסור
 ןענייז ריס .טנעוװַארעמוז ַא ןעװעג זיא'ס .ןעבעל רענליוו ןופ

 ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה גנולצולּפ ןוא .סָאג רעד רעביא ןעגנַאנעֶג

 ."ךוילּפ; ַא רָאנ ,ןעגער רעכילנהעועג ַא םתס טינ רעבָא .ןעגער

 ןעװ :עבט ַא טָאה ענליו ןוא ,ןעסָאנעג ןוא ןעסָאנעג טָאה סע

 -רַאֿפ ע'תמא ןַא טלָאמעד טרעוו ,ןעסינ וצ קרַאטש ןָא טביוה סע

 גראב לעסיב א טהענ יז ןוא עלַָאמש ַַא זיא סָאג יד 4 ,גנוציילפ

 -נַאורַאפ ןענער ןעקראטש ַא ןופ ןעטונימ גילדנעצ א ךָאנ .ּפָארַא
 ןייק טינ ןוא סַאּפש ןייק טינ ןיא'ס .ךייט ַא ןיא סאנ יד ךיז טלעד

 -ָארט יד ןוא קורב רעד ;ךייט רע'תמא ןַא טרעוו סָאנ יד ,אמזונ

 ןוא ךיז טגָארט ןוא טניר סָאװ ,רעסַאװ טימ טקעדַאב ןערעוו ןערַאוט

 ןייק ןָאק ,רעטייו ןהעג ןענעוו .ףיט ץנַאנ ןזיא'ס ןוא  ,טזיורב

 .רעיוט ןעטסעב ןעטשרע םעד ןיא ןיירַא רימ ןענייז .ןייז טינ דייר

 רעד ןיא ;רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ךיז טניוה רעסַאו סָאד רעבָא/
 ןײרַא טגנירד סע ןוא ,ינק יד זיב ןיוש סָאד טכיירג אפונ סַאג

 ףיוא רימ ןעהעז .ןעביילב טינ ןעטרָאד ךיוא ןעק ןעמ .רעיוט ןיא

 -עפַאק, :?עדליש ַא -- רעיוט ןעניזָאד םעד ןיא אקוד טָא -- ךיט ַא
 טניפעג ןעטרָאד ןוא שזַאטע ןעטייווצ ן'פיוא ףױרַא ןעהענ רימ ."זיוה

 ן'סעכורַאמ טקעדטנע ךיא בָאה יוזא .ןיה:עפַאק סָאד עקַאט ךיז

 ינָאט ַא ןערָאװעג ןעטרָאד ךיא ןיב ןעטייצ ענידרעטעּפש יד ןיא ןוא

 .טסָאג רעכילגעט

 ,דרַאיליב ַא ךיז טניפעג םענייא ןיא .ךעלרעמיצ .עניילק ייווצ
 ,עט'תיבהילעב יד ןעטרָאד טציז סע .טעפוב רעד זיא ןעטייווצ םעד ןיא

 ןעציז ךעלשיט יד םורָא ןוא ךעלשיט ץוט רעבלַאה ַא טהעטש סע
 ןעטרָאד זיא עוַאק יד .עװַאק ןוא ייט טקנירט ןעמ .,טסעג יד

 טָאה סעקיּפָאק רֶאּֿפ ַא רַאֿפ .ענליו ץנַאנ ןיא עטסעב יד ןעווענ
 רָאנ בָאה ךיא סָאװ ,עװַאק עטסקַאמשעג יד ןעמוסַאב טנעקעג ןעמ

 ףךיק ךיא בָאה רעזייה-עװַאק רענעיו יד ןיא .ןעקנורטעג לָאמַא

 ןעוועג ךָאד זיא ןעיו ןוא .עװַאק ןופ הָאנה ַאזַא טָאהענ טינ לָאמ

 -רעדנואוו רעד ןענעװ ןיוש טדער רעוו .עווַאק רחיא טיס טמירַאב

 .ןעגנַאלרעד ןעטרָאד טנעלפ ןעמ סָאװ ,"עסבַאב , רענהעש

 ךיוא ערעדנַא ןעשיוצ ןוא ,ןעגנוטייצ ןעניל ןעשיט יד היוא

 ןעװעג זיא סָאװ ,/טָאלבעגַאט רענילרעב, רעד ,גנוטייצ עשטייד ַא
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 ,רעבָא טייל עטסרחעמ יד  .טּפַארק-סגנוהיצוצ עסיורג ַא רימ רַאפ

 טליּפש ןעמ :גנוניטפעשַאב רעדנַא ןַא ןעבָאה ,ןעטרָאד ןעציז סָאװ

 .ךַאש

 ןעטימ ןיא ןעטרָאד ןעציז ןעדיא עיורג ,עטלַא ,ענעסקַאװרעד

 יָאה רעבייו ערעייז זַא ,ניטנעק .ךַאש ןעליּפש ןוא גָאט ןעלעה

 ןעטלעז געלפ ןיילַא ךיא ןעליּפש יי ןענעמ .ייז רַאפ ןעווער

 ןַא ןעװעג ןיא ,ךיז ןערעהוצ ןוא ןעקוק ןוא ןעציז רעבָא .,ןעליּפש

 וצ יו ערעינַאמ ערעדנוזַאב ַא ךָאד טָאה דיא א .,היחמ ע'תמא

 ןייא ןיא ןוא ןעדייר ןייא ןיא ךָאד טלַאה דיא ַא .ךַאש ןעליּפש

 טּפַאב רעליּפש רעד .?עטרעוו א סעּפע טגנָאז רעצימיא .ןענגיז

 ףיוא ן'רזח וצרעביא סָאד ןָא טבױה ןוא ?עטרעװ סָאד רעטנוא

 -רַאפ טימ אקוד ןוא ןוננ ַא טימ אקוד ןוא ,םינפוא יײלרעטנעזיוט

 ױזַא טקנוּפ ןָא טביה רעליּפש רעטייוצ רעד ןוא ,םינוננ ענעדיש

 ןא ,וליּפַא נידנעסיו טינ ןוא טײהרעטכַארטרַאּפ ,רעטשרע רעד יװ

 ן'טימ לעטרעװ סָאד ןעגניזוצכָאנ -- סעּפע טנניז ןוא טגָאז רע

 ײּפש יד רעבָא .רעטכעלענ ןופ ןערעװ טצַאלּפוצ ןעמ ןעק ,ןוגנ

 םורַא .ןענָאזרעּפ עגיטעט עניצנייא יד טינ ךָאנ ןענייז ןייֵלַא רעל

 עצנאג ַא טהעטש ןוא טצִיז ,רעליּפש רָאּפ עדעי םורַא ,לעשיט ןעדעי

 -יק, טרָאװ סָאד ."ןעצעביק, ןוא ןעהעטש ייז .רעיושוצ הנחמ

 ןיא ןיז רעדנַא ןַא ןוא ,עקירעמַא ןיא ןיז רעדנַא ןַא טָאה "ןעצעב

 ווא ןיא .סַאּפש ןעכַאמ סָאד טניימ עקירעמַא ןיא  .עּפָאריײא

 ןעגילײטַאב ךיז ןוא ?יּפש ןעדמערפ םוצ ךיז ןעקוקוצ -- עּפָאר

 ןעמוק תוצע עניזָאד יד ןופ ןוא .הצע ןוא טרָאװ טימ םעד ןיא

 רעטירד א ,ןעליּפש ןעדיא ייוצ .ןעיירעסייר ענידנעטש סױרַא

 .טעידונ ןוא ּפעק ערעייז רעביא טהעטש

 ."רעצעביק, ַא טכַאמ -- ,"טוג טינ טֿליּפש רחיא ,דיא "ר

 .רעליּפש רעד ּפִא ךיז טפור ,"הורוצ ךימ טזָאל,

 טֶא דרעפ ן'טימ ןעגנַאנעג טינ רהיא טנייז סָאװ רַאפ רעבָא;

 "? רעהַא

 רעד ךיז טרעזייב ,"ןעדירפוצ ךימ טזָאל ,ךיא טעב ךיא,;

 | .רעליּפש

 רָאּפ ַא טכַאמ ןעמ .רעניהור טרעוו ןעטונימ רַאֹּפ ַא ףוא

 .גנעג

 טביה -- ,"ױזַא טא טהעג ,ןיהַא טינ טחעג ,רענייא רעשופ ,

 | .רעצעביק רעד ןָא רעדיוו

 "!ןעליּפש ךימ טזָאל ,רהָאי עצרַאװש עלַא וצ טהענ,

 .השעמ עבלעז יד רעטייו ןוא ,טייקליטש טונימ ַא רעדיוו
 גנַאל ױזַא רעצעביק א רענייא טָאה ,ךיא קנעדעג ,לָאמ ןייא

 דלודעג ןייז ןערױלרַאֿפ טָאה רעֶליּפש רעד ןענַאװ זיִב ,טעידונענ
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 ןעשיסור, ןעגירָאנײרד ןעניכליה ,ןעסַאמשעג ַא טזָאלעגסױרַא ןוא
 ךָאנ ןוא .רעמיצ םעד ןיא ליטש-טיוט ןערָאװעג זיא'ס ."טרָאװ
 :טסענ יד ןופ רענייא ּפִא ךיז טפור ןענייוש ןעדנוקעס רַאַּפ ַא

 "!שיסור ןהעש רהיא טדער ,שטיוװָאניבַאר עינַאּפ ,ַא,
 קירוצ ןיוש ךיז טָאה סָאװ רעליּפש רעד ןוא ,טכַאל םלוע רעד

 טימ ןָאנ ן'רעטנוא טמורב ,סעיצַאניבמַאקךַאש יד ןיא טכַארטרַאפ
 ןהעש רהיא טדער ,שטיװָאניבַאר עינַאּפ ,ָא/ :ןֹוגנ ןעשידיא ַא
 םייב ָאד ,םעד ייב ָאד ךיז טָאה דנַאנַאכָאנ העש א ןוא .."שיסור
 עטכַארטרַאֿפ יד ןֹופ ןוננ רעשידיא רעד טרעהעג לעשיט ןעטייווצ
 ."שיסור ןהעש רהיא טדער ,שטיװָאניבַאר עינַאּפ ,ָא, :  סרעליּפש
 -ָאד סָאד ןעגיוא עניימ רַאפ ךָאנ ךיא העז גָאט ןעניטנייה ן'זיב
 טימ ,עט'תיבה-לעב רעליטש רעטְלַא רעד טימ לערעמיצ עניילק עניז
 םעד ץלא ךָאנ רעה ךיא ןוא ,ךעלשיט יד ייב ןעדיא עטלַא יד
 .שיסור ןהעש ױזַא טדער סָאװ ,שטיװָאניבַאר ןַאּפ םעד ןעגעוו ןוגנ

 ענליוו ןיא קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 ןעגַארפ עטשרע יד ןופ ענייא ןיא ,רהָאי 12 ןופ הקספה ַא ךָאנ
 ןופ זיוה:עפַאק סָאד ךייא ייב ךָאנ טריטסיזקע יצ ,ןעוועג עניימ
 !דָאש ַא .רחעמ טינ ןיוש רעבָא טריטסיזקע סע ? ן'סעכורַאמ



 .קעדָאלװ .
 .קירוצ ףיױא ץילב א |

 ַא ןעגָארקעג ענליו ןעמָאנ רעד טָאה המחלמ-טלעוו דעד טניז

 טניימ "ענליוו, סיורַא טציא טנָאז רעצימיא זא  ,גנַאלק ןענירעיורט

 -ָאה רימ סָאװ תחנ עלעסיב סָאד ןליפַא ןוא .תורצ ךילנהעוועג סָאד

 | .1084 ןיא קעדַאלוו .ב .ןערהָאי עגנוי וד ןוא קעדַאלוװו .ב

 רעכילטפַאשנעסיװ רעד ןוא ןעלוש עשידיא יד יװ ,ענליוו ןופ ןעב

 טימ טקעמש סע .תחנ רעניטסייג א רָאנ ךיוא ןיא ,טוטיטסניא

 סָאװ לעקכיב סָאד ןעגידייטרַאפ ,ןעריװרעסנָאק ,ןעטלַאהוצנייא ךוזרַאפ

 .ןעדנעטשמוא עכילדנייפ ןופ עקַאטַא רעד ןענעג ןעבילבעג זיא
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 רעד .שרעדנַא רָאג ןעננולקעג ענליו טָאה ןעטייצ עניימ ןיא
 יִאועיִאְב ,ןעגנולמַאזרַאפ ,עיצולָאװער ,ףמַאק טניימעג טָאה ןעמָאנ
 -רַאֿפ ןענייז ףרַאש טּפיוהרעביא .סעיצארטסנַאמעד ,גנַאזעג ,דַאירטָא
 -ָאמ טימ ןוא דָארָאנװַאנ ףיוא ןעגניטימ יד ןורכז ןיימ ןיא ןעבילב
 -ָאמ 8 ןעטימ ןיא ןוא ,?הוש-רָאכ ןיא ןענניטימ יד רעטעּפש ןעטַאנ

 יו רהעמ טשינ ןעוועג ךיוא ןענייז סָאװ ,עמרוט רעקשיקול ןיא ןעטַאנ

 ןערעוו טעוװ דלַאב .גנַאנקירוצ ַא טינ ןוא טייסניטעט ןופ קורדסיוא ןַא

 טָאה סָאװ ,רעמוז ןוא גנילהירפ ןענימרוטש םענעי טניז רהֶאי גיסיירד
 ,רעבָאטקָא עדנע זיב שטרַאמ גנַאפנָא ןופ ענליוו ןיא ןעטלאהעג ךימ

 סע .ןעטכענ טריסַאּפ טלָאװ סע יו ,שירפ ױזַא ץלַא זיא ךָאד ןוא
 / ַא ןוא ןעשנעמ ןופ עיסעצָארּפ ַא שינעכעדעג ןיימ ייברַאפ ךרוד טהעג

 .ןעסַאמ ןופ עיסעצָארּפ

 ףיוא ץלַא טָאה ,טייקמערָא רעניבייא רהיא ףיוא נידנעקוק טשינ

 -ָאטסירַא רעניטסייג ןופ ץנַאלנּפָא ןַא ענליו ןופ טנורנרעטניה םעד

 .ץנעגילעטניא ןוא עיטארק

 ןעטייקניהעפ יד ןעמ טמענ ואוו ןוא טייצ יד ןעמ טמענ ואוו
 יד ןענייז ואו !?ענליו רענעי ןופ רעדליב יד ןעלעטשוצפיוא קירוצ

 -ןָאנ ףיוא ןוא עילָאקַאטנא ףיוא טדערעג בָאה ךיא ןעמעוו וצ ,עלַא

 יד ןיא ,"עינַארבָאס עיָאקסנַאירָאװד , ןיא ןוא ?הושירָאכ ןיא ,דָארָאג

 ןיא היול רעניזיר רעד ייב ןוא סעקלואווַאז ענעפרָאװרַאפ עטהערדעג
 טלעװ רעצנַאנ רעד רעביא ןעפרָאװאוצ טציא ןענייז ייז !? רעבָאטקָא

 שטנערב רענליו ןופ רעדילנטימ טציא סיוועג ןענייז ייז ןופ עליפ ןוא

 ּמִא ךיז טלעניּפש רעצרעה ערעייז ןיא ךיוא סָאװ ,גניר רעטייברַא 7
 "רַאפ רעבלעז רעד טימ ,ץנאלג ןעבלעז םעד טימ ענליוו ענילָאמא יד
 ןיימ ןיא יװ טײקמערַאװ רעכילטימהעוו רעבלעז רעד טימ ,טייקניב

 .ץראה ןענייא

 ןופ ןעשנעמ יד טצנַאלפרַאפ ןענייז טלעװ רעצנַאג רעד .רעביא

 ,ניבייא יז ןעביל ןוא יז ןעסירנ עכלעוו ,ענליוו רענעי



 ,שטיװעלַאכימ .ב

 לכימ לארשי רָאטַאקָאװָארּפ רעשיגַארט רעד
 (*יססנילּפַאק

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ?כימ לארשי
 -עווַאב-רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ ןערענָאיּפ
 -עועג א ןייֵלַא .ןערהָאי רע-90 יד ןיא גנוג

 ץעגרע שמש-רעטנוא ןַא) רוחב:הבישי רענעז
 יד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ,(זיולק רענליוו ַא ןיא
 -סיוא ךיז טָאה ןוא ךעלזיירק-רעטייברא עטשרע

 רעד ןופ ןעוועג זיא רע יירעסָאלש טנערעלעג

 -קעװַא ענליוו ןיא טָאה סָאװ ,עּפורג-רעטײברַא

 ,היטאיציניא רענעגייא רהיא טיול ,טלעטשעג

 ןייֵלַא טָאה ןוא יירעקורד עשידיא עלַאנעלמוא ןַא ,לָאמ ןעטשרע םוצ
 ן'כָאנ ."עמיטש רעטיײברַאא רעמונ ןעטשרע םעד טקורדענּפָא טרָאד

 יורט ןייז טימ ?כימ לארשי זיא רהָאפנעמַאזוצ ןעשידנוב ןעטשרע
 טייבראעג ןעבָאה ייז ואוו ,קסיורבַאב ןייק ןערהָאפעגרעביא ערעמ

 -עגכרוד זיא יירעקורד יד .יירעקורד רעשידנוב רעסיורג רעד ןיא
 .לַאנָאסרעּפ ןעצנַאג םעד טימ ןעמַאזוצ רהֶאי ןעט-1898 ןיא ןעלַאפ

 .טנעה ס'וװוָאטַאבוז ןיא ןעלַאפעגניירַא ןיא ?כימ לארשי

 קינַארכָא ןעטינעג םעד ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא טרָאד סָאװ
 עניבייא ןַא ןעבילברַאפ ןיא ,טנַאטסערַא ןעננוי םעד ןעשיווצ ןוא
 .רבק ןיא ךיז טימ ןעגָארטענטימ טָאה לכיס לארשי ןעכלעוו ,דוס

 -רעביא, ןעסָאלשַאב ?לכימ ל?לארשי טָאה ןעטייקכילניישרַאװו עלַא טיול

 ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע ??קינַארכָא , ןערטיכ םעד "ןעווערטיכוצ
 ךיז גידנעזָאלרַאפ ,"דנוב, ןענעו "רָאטַאמרָאפניא, רעד ןערעוו וצ

 -רַאפ ןוא ןעציּפשוצרעביא טייקניהעפ ןוא ?לכש ןייז ףיוא ייברעד
 ןעפיוק וצ -- לַאפנייא רעגיזָאד רעד רעבָא .ןעמרַאדנַאשז יד ןערַאנ
 זיא -- ןעמרַאדנַאשז יד ןערַאנוצּפָא הנוכ רעד טימ טייהיירפ יד ךיז
 ןעכלעוו ףיוא ,לעמירעוו שירעריפרַאפ ַא ןערָאװעג לָאמנייא טשינ ןיוש

 גַאלרַאפ ,טסילַאיצָאס ןעשידיא ַא ןופ תונורכז -- שטיװעלַאכיט .ב (*
 .1998 ,עשראוו ,"טלעוו יד ,
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 לארשי יוװ ,ןערענָאיצולַאװער ערעטינעג ןעגנַאֿפ טזָאלעג ךיז ןעבָאה סע

 ץירפ א ןערַאנײרַא םורָא-ױזַא טגעלפ ענַארכָא יד .ןעוועג זיא ?כימ

 ,טנאה ןיא ןעטלַאהעג םענעי ןיוש יז טָאה םיוק ןוא .ץענ רהיא ןיא

 -ָאװַארּפ א ןערעװ וצ המכסה ןייז םינּפל רָאנ ןעבעגעג רע טָאה םיוק

 ןופ ןוא ץענ רעגיזָאד רעד ןיא ןעלּפַאצ ןיוש ךיז רע טגעלפ ,רָאטַאק
 .טפול רענייר רעד ףיוא קירוצ ןעסײרסיױרַא ןענָאק טשינ ןיוש ךיז רהיא

 .רָאטַאקָאװָארּפ רעד -- יקסנולּפַאק לכומ לארשו

 ,ןענָאיּפש טימ ןעלננירמורַא ןיילַא ןיױשרַאּפ ןעניזָאד .םעד טנעלפ ןעמ
 לעװייט רעד יו יױזַא ,תונברק ןענָאפ דימת םהיא ןופ טנעלפ ןעמ

 טקַארטנָאק א םהיא טימ טנעלפ סָאװו ,רבדסללעב םייב המשנ יד

 וצ םהיא ןעבעגסיױרַא טימ ןעשַארטס םהיא טנעלפ ןעמ ;ןעסילש

 ייוצ ןעשיווצ ןעפרַאוו רענייא ַאזַא ךיז טנעלפ יֹוזַא .ײטרַאּפ רעד

 ןוא ןעלקנייוק דימת ךיז ,ןעסיוועג ןייז טימ ןעלגנאר ךיז ,ןערעייפ
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 -רַאפ ךיוא רעבָא טנעלפ ,ןעמרַאדנַאשז יד ןערַאנ טגעלפ ,ןענָאלּפ

 ּפמוז ןיא ןעקניזּפָארַא רעפיט ץלַא ןוא ,םירבח ײטרַאּפ ענייז ןעטאר

 ,עיצַאקָאװָארּפ ןופ

 ייב טייברַאעעסױא טָאה טקניטסניא-סננוטלאהרעטסבלעז רעד

 ,רעטערראפ וצ גנוטכַארַאפ ןוא האנש עכילקערש ַא ?לכב ןעשנעמ
 טכַארַאפ ןעבילברַאפ ןורכז ןעכילשנעמ ןיא ןיא םויח:דע .םידגוב וצ

 סעסוטסירק ןופ טלַאטשעג עגידנענָאלּפ ,ערַאדנענעל יד טסַאהרַאפ ןוא

 טיילנַאב לעקע ןוא גנוטכַארַאֿפ עניזָאד יד ןוא ,הדוהי רעטעררַאפ

 ,יד ןליפַא .נָאט ןעגיטנייה זיב רעגְלָאפ ןוא רעמַאכָאנ ענייז עלַא
 וצ ךיז ןעיצַאב ,טייל עכלעזַא ןופ תועידי יד טימ ךיז ןעצונַאב סָאװ

 רימ ןיא לָאמנייא טשינ .ײשּפָא ןענירעביא ןייק טימ טשינ ייז

 -מוא עגיזָאד יד טימ ךיז ןעפעדט וצ סעמרוט יד ןיא ןעמוקענסיוא

 -ַאב הסיפת עצנַאג יד .טלעוו רעלענימירק רעד ןופ טייל עכילקילג

 -יא גנערטש ייז זומ ןעמפ .האנש רענידרעייפ ַא טימ ייז וצ ךיז טיצ

 יו ,"רעטסיולק ןופ ענילייה יד -- ,רדח רעדנוזַאב ַא ןיא ןערילָאז

 רעדנוזַאב ןערהיפ ייז --- ,שיטסַאקרַאס ייז ןעפור ןעטנַאטסערַא יד

 ענירעביא יד טימ ךיז ןעפערטפיונוצ ייז ןעזָאל טשינ ,ןעריצַאּפש

 ןערעוי וצ ןעסירוצ רהאפעג ןיא גידנעטש ןעהעטש ייז .ןעטנַאטסערַא

 ױזַא טימ ךייא ףיוא דימת ןעקוק ןעניוא ערעייז .עגימורַא יד ןופ

 רעייז ןָא ןעמ טסעגראפ גידנעליוו-טשינ זַא ,רעיורט ןעפיט ןוא ןייּפ ?יפ

 יז טכַאדטַאב רהיא ןוא ,טייקנעלַאפעג ןוא טייקכַאװש רעכילשטנעמ

 ןוא טגָאלּפעג ןערעוו עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עשיגַארט ,עטלהעוועג יוװ ןיוש'

 ,םזינַארט ןעכילרעניא םענעגייא רעייז ןופ טפָארטשַאב ךילנייפ

 -ייוצ ןהֶא ,סָאד ןיא ,ןעלכימ לארשי ךייש ןיא סָאװ ,סלַאפנעדעי
 ןעטשרע םעד קנעדענ ךיא .טייקכילנעזרעּפ עשיגַארט ַא ןעוועג ,לעפ

 סָאד .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה שנעמ רעניזָאד רעד סָאװ ,קורדנייא

 ,1902 רהֶאי ןיא גנוטַארַאב-ײטרַאּפ ַא ףיוא קסניווד ןיא ןעוועג ןיא

 זיא רע .עמרוט רעװקסָאמ ןופ גנואיירפַאב ןייז ךָאנ טייצ עצרוק ַא
 עסיורג עגידרעסַאװ טימ ,ןַאמרעננוי רעניצײלּפ-טיירב ,רעכיוה ַא ןעוועג

 ַא טימ ןעסקַאװַאב ,םינּפ רעטיוט ,רעסַאלב ַא ,שיפ ַא ןופ ןעגיוא

 ןעועג ןיא רע .ןעדייר ןעטלעז טנעלפ שנעמ רעד ,ל?עדרעב דנַאלב

  -רַאפ רע טנעלפ ןיולב טייצ ןצ טייצ ןופ ,רעגייווש רענידנעטש ַא

 ןעדיײרסיױרַא שיטסַאקרַאס ןוא לעכיימש א ףיוא ןעּפיל ענייז ןעמירק

 ,רעטכעלעג ןעכיוה ןייק ,ענימ עכילהערפ ןייק טשינ לָאמניײק ,ץיוו ַא

 ךָאנ טביילב ,דוס ןייז ןופ טסואווענ טָאה ערעמ יורפ ןייז יצ
 -וא עמרוט ןיא טָאה יז זַא ,זיולב זיא טנאקאב .קפס רעסיורג ַא ץלַא

 ןעצנאגניא טשינ ךָאנ ןיא ןוא קנערק-ןעוורענ ערעווש ַא טבעלעגרעב

 ,קסניווד ןיא ןעפָארטעג טסלאמאד יז בָאה ךיא ןעוו ,ןעמוקעג ךיז וצ

 יז סָאװ ,עידענַארט ַא טימ טרעלקרעד סָאד ןעבָאה עטנַאקאב ערעייז
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 דניק רהיא ןערָאלרַאֿפ טָאה עכלעוו ,רעטומ סלַא טבעלענרעביא טָאה
 ןערָאװעג ןיא יז ,טלָאהרע ךיז ערעמ טָאה סלַאפנעדעי .עמרוט ןיא
 ןעבילברַאפ זיא רעבָא ?כימ לארשי .ךילהערפ ןוא טנוזעג ןעצנַאגניא

 "ורק םענעטלעז ַא טימ קינ'הרוחש-הרמ רעגידנעגייווש ,רעטכַארטרַאפ ַא
 | .ןעפיל ענייז ףיוא ?עכיימש ןעמ

 -לארטנעצ םייב רעקינכעט-טּפיוה ןופ טמַא םעד ןעמונרַאפ טָאה רע
 רע ואו) קסניוד ןיא טָאהעג רע טָאה טייצ רענעי וצ ..טעטימָאק
 יא ןא (טכיזפיואדיצילַאּפ רעטנוא טניואוועג ןעבָאה יורפ ןייז ןוא
 עשינכעט ענעדישרַאפ ןעטייבראסיוא טנעלפ רע ואוו ,יירעפָאלש ענעג

 "עקורד עלַאנעלמוא ןענעדרַאנייא ךיוא יװ ,םירישכמ עוויטַאריּפסנָאק

 עיינ ענייז טָאה לכימ לארשי ןַא ,ןָאט רעד יו רָאלק זיא'ס ןעייר
 .ןעבענעגסיורַא גינייוו רהעז םיטַאבעלַאב

 לבימ לארשי טָאה ,ןעזיוועגסיױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יו טיול

 יירעקורד יד) ווענעשיק ןיא ןַאמדלָאג ערעמ ןוא ןָאעל ןעבעגעגסיורַא

 ץיוורוה היבצ זא ,םעד ףיוא ןעזיוועגנָא טָאה רע .,(?ַארקסיא , ןופ
 (סַאּפ ןעשלַאפ ַא ףיױא טניואועג טָאה יז) עשראוו ןיא טניואוו
 ,טרָא םעד טיול רעבָא .ךעלזיירק עדענעלק ענינייא ךָאנ רעטעּפש ןוא

 ןייז טיול ןוא ייטראּפ רעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה ?לכימ ?ארשי סָאװ
 ןוא רהעמ לָאמ ליפ ךרע ןֵא ןהֶא טנָאקעג רע טָאה ,טײברַא רענעגייא

 ןייק לָאמנייק םהיא ףיוא רָאנ לָאז ייברעד ןוא ,ןעזייוונא סרעגיטכיוו
 -עג טָאה ?כימ לארשי זא ,ןענָאז וצ גונעג זיא'ס .,ןעלאפ טשינ רשח
 עלַא ןיא טנעװַאהַאב ןעװעג ןיא ,ןעיירעקורד יד וצ תוכייש א טַאה

 -ַאב ןערהָאי ענידרעטעּפש יד ןיא טנעלפ ןוא ,םינינע עוויטַאריּפסנַאק
 םהיא ראפ .ןעגנוציז ףיוא תוריד טימ טעטימַאק-לארטנעצ םעד ןעגרָאז
 -ןייב ַא ןייז טְלָאװ רע ןעוו ןוא ,םייחעג ןעוועג טשינ ךַאז ןייק ןיא

 רעד ןיא תונברוח ןעכַאמנָא טנַאקענ רע טלָאװ ,רָאטַאקָאװַארּפ רעגיליוו
 | ,ייטראּפ

 ,טיוניײּפלע רָאנ ןיוש ןעבענסיױורַא טנעלפ לכימ ל?ארשי ,תועמשמ
 ענייז טימ ןעהערדוצסיורא ךיז ןעוװעג ךילנעמנוא ןיוש זיא'ס ןעוו
 סָאװ סע ןעכַאמ וצ ןעהימַאב ךיז רע טנעלפ ייברעד ןוא ,ךעלציּפש

 .אפונג רימ טימ לַאפוצ ַא ןעמוקענרָאפ ןיא ױזַא .ךילדעש רעגינייוו |

 -ער רעד ךָאנ זיב ןענופעג ךיז טָאה יירעקורד עשידנוב עלארטנעצ יד
 יד ידכ .15 אקסווָאבישזנג ףיוא עשרַאװ ןיא 1908 רהֶאי ןופ עיצולָאװ
 ןופ ןעּפַאלק סָאד ןערעה טשינ ןעלָאז קָאטש ןעטשרעביוא ןופ םינכש
 -לעװ ןיא ,הריד עטשרעביוא יד ךיוא ןעננודעגּפָא ןעמ טָאה ,קילַאװ

 -ער רעד ךָאנ .יורפ ןייז טימ ןיוועל םולש טניואוועג ןעבָאה'ס רעכ

 ,ןערידיוקיל וצ טרָאד יירעקורד יד ןעסָאלשַאב ןעמ טָאה עיצולָאװ
 ךיא עכלעוו ,הריד יד ןעבענעגרעביא רימ טָאה ןיוועל םולש ןוא

 .טריוו םייב ,סָאג ןופ טש'רמולכ ,ןעגנודעגּפָא בָאה
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 ןיימ ףיוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג טַָאהעג סָאוװרָאנ ןיב ךיא
 רעוועשראוו רעד ךָאנ ןיב ןוא ןַאמביל רחוס סלַא ,"הביתכ-רענייר,

 ךיא יוװ ,ןענרָאמ ףיוא רעבָא דלַאב .טנאקאב ןעוועג טשינ ענַארכָא

 טכַאנייב זנוא טָאה ,הריד רעיינ רעד ףיוא ןעבילקענרעביא ךיז בָאה

 / זַאֹּפ ,ןעמרַאדנַאשז .גנולק רעפרַאש רעטנאקַאב-טונ רעד טקעוװענפיוא

 א טכַאמ ןעמ ,גנוניואוו ןיא ןיירַא ךיז ןעסייר רענלעז ןוא ןעטנאיציל

 ַא טימ ןעמוקעג רָאנ זיא ןעמ זַא ,סױרַא ךיז טזייוזו ,לָאקָאטָארּפ

 יד זַא ,גיטנעק .טעּפש וצ ?לעסיבַא ןיוש ,ןיוועל םולש וצ עיזיווער

 יד) טנעמטראּפעדײיצילַאּפ רעד טָאה יירעקורד רעד ןעגעוװ תועידי
 (טסואועג טינ ךָאנ ןַאד ןיקסנילּפַאק ןופ טָאה ענַארכָא רעוװעשרַאװ

 ,טרידיווקיל ןיוש ךיז טָאה יז ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןעמוקַאב
 יד .טסערא ן'טימ השעמ רעד וצ ןערעקמוא רעבָא ךיז רימָאל

 עּפורג עטנַאמרעדנעבױא עצנַאנ יד טריטסערַא טָאה ענַארכָא רעוועשראוו

 (יקסנַאלעטסַאק עטרעב ןוא םחרבא) רעמיטנעגייא-הריד יד טימ ןעמאזוצ

 עידומ םעד ןעגעוו דלַאב טָאה יז .?קַאיוװַאּפ, ןיא ייז טרהיפענּפָא ןוא

 רעד ןערָאװעג טריטסערַא זיא'ס זַא ,טנעמטרַאּפעדייצילַאּפ ןיא ןעוועג

 ןופ ןעמענ-ןעילימַאפ יד טימ ,"דנוב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעצנאג

 ,יקסנילּפַאק ?כימ לארשי ןעװעג ןיא ייז ןעשיווצ ..עטריטסערַא .יד
 ַא ןעקישוצּפָארַא טנעמטרַאּפעדײיצילַאּפ םעד ןעניױאווַאב טָאה סָאד ןוא

 ּפַאק יו ױזַא .השעמ עצנַאג יד ןערעלקוצפיוא ןעטמַאעב ןעלעיצעפס

 ןופ ןיא ,ענַארכָא רענליו ןופ תושר ןיא ןענופעג ךיז טָאה יקסניל

 -ּבַאק ןעפורעגסיורַא טָאה רעכלעוו ,רעטמַאעב ַא ןערהָאפענּפָא ןעטרָאד

 םהיא טָאה לכימ לארשי ,תועמשמ .רעהרַאפ ַא ףיוא ךיז ֹוצ ן'יקסניל
 -הירפ זיא ןוא ןעריטעמָארּפמָאק םהיא ןָאק טסערַא רעד זַא ,ןעזיוורעד

 עצנַאג יד ןעיײרפַאב וצ ןעראוועג ןעסָאלשַאב טרָאד זיא םוראד קיטייצ

 -עגרעביא ןעלכימ לארשי ןיולב ןעמ טָאה ןעיײרפַאב ן'רַאפ .עּפורנ
 םהיא טימ םתסה ןמ טָאה ןעמ ואוו ,ענַארכָא רעוועשרַאוו ןיא טקיש

 -יז ןעכָאװ סקעז ךָאנ ,עקאט ןענייז עלא  .טפאשטנַאקַאב ןעסָאלשעג

 ןעמ טָאה סיקסנאלעטסאק יד ןענעק זיולב .ןעראוועג טיירפַאב ,ןעצ

 ןעניּפש, יד ןעזָאלסױרַא רַאפ סעצָארּפ ןעכילטכירעג ַא טרהיפרַאפ

 ףיוא ןעראוועג טיירפַאב רעטעּפש ךיוא ןענייז ייז ןוא ,"ןעגילפ ןוא

 .עיציוק
 דשה ןעדעי ןופ ןעשאוו וצ ןייר ןעצנַאנניא ךיז ,םינּפא ,ידכ

 לבכימ לארשי טָאה ,געװו ןעשלַאפ ַא ףיוא ןערהיפפיורא םהיא ןוא

 ןעפראוועג ,יירפ רעד ףיוא ןיוש רעטעּפש ןוא אפונ עמרוט ןיא ךָאנ

 -רעד טשינ ןוא טסעפ טינ ,ניליוומוא טש'רמולכ ,יוזַא טכַאדרַאֿפ א

 ןייק .רעזױהטַאד -- ןעגעלָאק עטריטסערַא ענייז ןופ םענייא ףיוא ,טדער

 זיולב טָאה רע ,טקורעגסױרַא טשינ םהיא ןעגעג רע טָאה סערעכיז םוש

 טָאה םהיא ןוא ,םימעט עשינָאלָאכיסּפ ןוא םיזמר עבלַאה טימ טרירעּפָא
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 עניטכעדרַאפ אזא רבח ןעננוי םעד םורַא ןעפאש וצ ןעבעגעגנייא ךיז
 .גנוגידלושַאב רענעפָא רעדעי ןופ רענרע זיא סָאװ ,ערעפסָאמטַא

 ןיקסנילּפַאק טימ השעמ עכילנע ַאזַא ןיֹוש ןיא ,אחרוא בנא

 יד ךָאנ .קסניוד ןוא רעהירפ םישדח ענינייא טימ ןעמוקעגרָאפ

 ססניווד ןיא זיא ,1908 ,רַאורבעפ-רַאונַאי ןופ ןעשינעהעשעג עטמהירַאב

 ןופ רענייא ףיוא "דנוב, ןופ טעטימָאק רעצנַאג רעד ןעלַאפעגכרוד

 ,לבימ-לארשי ןעוועג ךיוא ןיא עטריטסערַא יד ןעשיווצ .ןעגנוציז ענייז

 -יז ןעוועג ןיא ןעמ ןוא יײצילָאּפ רעד טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענייז עלַא

 טרפב .ןעגידנע טשינ טבייל ױזַא ךיז טעװ טסערַא רעד זא ,רעכ

 -ראפ טימ ןגידנע ךיז טגעלפ טייקגיניילס עדעי ןעוו ,טייצ רענעי ןיא

 טייצ רעצרוק ַא ןיא רעבָא .םיקחרמ יד ןיא ויטַארטסינימדַא ןעקיש

 .ןערָאװעג טיירפַאב ,ךילדנעטשרַאפמוא ,עטריטסערַא עלַא ןענייז םורַא

 העג טגיהורַאב ךָאד ךיז ןוא סעציילּפ יד טימ ןעביוהעג ןעבָאה עלַא

 רעד טָאה געט רעבָאטקָא יד ןיא !ןעוט ןעמרַאדנַאשז סָאװ ,העטשראפ

 ,טייקניצראהנעפָא ןופ טנעמָאמ א ןיא ,רעטסיימייצילָאּפ רעקסניווד

 ןומ "ןעטסידנוב , יד ןופ רעצימע זא ,ןעטנַאקַאב ַא םענייא טלהעצרעד

 תעב :היאר ַא ,טנעמטראּפעדײיצילַאּפ ן'טימ טקַאטנָאק ַא ןיא ןהעטש

 ,גרוברעטעּפ ןופ ןעמ טָאה ,"טעטימָאק, םעד טריטסערַא טָאה רע

 םירחופ יד לָאז , ןעמ ,ןעסיוו וצ ןעבעגענ ,עשעּפעד רעטרירפיש א ךרוד

 ןייק טניילעג טשינ טלָאמעד טָאה רענייק ?.קסע ןופ ןעזָאלסױרַא

 ןהעזענסיוא טשינ םענייק טָאה'ס יו יױזַא ,השעמ רעד ףיוא טכַא

 .עשרַאװ ןיא עּפורג רעטריטסערַא רעד ןופ גנואיירפַאב יד גיטכעדרַאפ

 ןוא יקסנילּפַאק ןינע ן'טימ ןעגידנערַאפ וצ ןעצנַאגניא ןיוש ידכ

 -רעד ָאד ךיא לעװ ,ןערהעקקירוצ טינ רעטעּפש םהיא וצ רהעמ ןיוש

 סָאװ ,ףוס ןייז ןוא ,ןערָאװעג טקעדענפיוא זיא רע ױזַא יוװ ,ןעלהעצ

 ,טאהעג טָאה רע

 פבימ לארשי ןיא ,ועזַא השעמ רעטקעדעגפיוא רעד ךָאנ דלַאב |
 רעמוז םענעי :ךיז ןָאמרעד ךיא .ןעלַאפעג קרַאטש ךיז ייב ןעראוועג

 ןיא טײברַאעג טָאה רע) בוטש ןיא ןעלכימ לארשי ייב ןעוועג ךיא ןיב

 ַא טרהיפרַאפ ןעבָאה רימ ןוא ("גנוטייצססלָאפ , ןופ יירעקורד רעד

 טשינרָאג ,ױזַא בָאה ךיא .ןעגנוקעלּפטנַא ס'וועצרוב ןעגעוו ךערּפשעג

 טציא טּפַאלק רָאטַאקָאװָארּפ ןייא ייב טשינ :ןָאטעג גָאז ַא ,גידנעניימ

 ךָאנ ןעהעטש סעיצולָאװער עיינ עכלעוו ,טסיױו רעו .ץרַאה סָאד
 ,רָאפ

 ענייז ,ןערָאװעג רעסַאלב ךָאנ זיא םינּפ רעזָאלברַאפ ס'לכימ לארשי
 רע ןוא לעכיימש ןעטמירקראפ ַא ןיא טהערדראפ ךיז ןעבָאה ןעּפיל

 ."עלעווק ערעכיז ַא זיא סָאד ,גיטנעק ,ָאי, :טדערעגסױרַא ליטש טָאה
 ןיוש ןיא ?רוג סעמעװ ,שנעמ ַא ןופ ?לעכיימש ַא ןעװעג ןיא סָאד
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 טרַאװ רעכלעוו ,ןעטריטָארקנַאב ַא ןופ עסַאמירג ַא ;טע'מתח'ראפ ןעוועג

 זַא ,ךיז טהעטשרַאפ .עפָארטסַאטַאק יד ןעמוק לָאז טונימ עדעי זַא

 ,טקרעמַאב רָאנ בָאה ןֹוא ןעוועג דשוח טשינרָאג טלָאמעד בָאה ךיא

 ,גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא זיא ?כימ ?ארשי זא

 .עקירעמא ןייק ןערהָאפּפָא ןענעו טרעלקעג טָאה ?כימ לארשי

 -עג ךיז טְלָאװ רע יצ ,עטנַאקַאב ענייז ייב טגערפעננָא ךיז טָאה רע
 טגיטייזַאב ךיז רע טָאה לָאמַאטיס .עקירעמא ןיא ןענדרָאנייא טנעק

 .ךָאנ םהיא טרינָאיּפש ןעמ זא ,טרעלקרעד טָאה ןוא טיײברַא רעד ןופ

 -נעק .טעטימָאק רענליו םוצ טנעהָאנ ןערָאװעג רעדיוו רע זיא דלַאב

 ַא םימ .געט ערעווש רהעז טבעלענרעביא טלָאמעד טָאה רע זא ,גיט

 רע זיא ,טקעדעגפיוא םהיא טָאה ןעמ רעדייא ,רעהירפ טייצ רעצרוק

 טלָאמעד ןענייז רעמיצ ןיא םהיא ייב .טעב וצ געט ענינייא ןענעלעג

 -ָאמ םעד ןיא .עטנַאקַאב א ךָאנ ןוא ןיוועל הנח ,יורפ ןייז ןעסעזעג

 ןעזיװַאב ךיז טָאה רעמיצ ןיא ןוא ריט יד טנעפעעג ךיז טָאה טנעמ

 רענרעטופ ןוא ץלעּפ ןעטוג א ןיא סור ַא ןופ רוניפ עלופ ,עכיוה א

 עדנעזעוונא יד ןופ םענייק טָאה טסַאג ַאזַא ןופ ןעניישרע סָאד ,ל?לעטיה

 לארשי וצ זא ,ןעװעג טניואווענוצ ןיא ןעמ .טרעדנואווראפ טינ

 -ַאריּפסנָאק טימ ןערענָאיצולַאװער ענעדישרַאפ ןעמוק ןעלָאז ןעלכימ

 רעמיצ םעד טזָאלרַאפ ףכית ןעבָאה ןעיורפ יד .ןעגנולעטשַאב עוויט

 -עּפש .טסַאג ן'טימ גיוא ףיוא גיוא הלוח םעד ןעזָאלעגרעביא ןוא

 ןעפָארטעג ייז ןעבָאה ,רעמיצ ןיא ןיירַא קירוצ ןענייז ייז זא ,רעט

 טימ טגָאזעג ייז רַאפ טָאה רע ןוא טכארבענפיוא רהעז ןעלכימ לארשי

 עשיסור יד ייב ָאד ןענייז'ס ןעשנעמ עגיטכיזרָאפמוא ַארַאס ; ץראה

 -עג טשינ ךיז רע טָאה ,קסע ןַא רימ וצ טאהעג טָאה רע !םירבח

 ןיימ רעטכעווזיוה םייב ןענערפ ןעננַאנעג ןיא ןוא ןעטלַאהנייא טנָאק

 טשינ טסַאג רעד טָאה ,ןעזיוועגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה'ס יוװ .,סערדַא

 -עּפס זיא רע :גיטכיזרָאפ ןייז וצ ןעדנורג ערעדנוזַאב ןייק טָאהעג

 ןַא ןעבָאה וצ טנעמטרַאּפעדײיצילַאּפ ןופ ןעראוועג טקישענּפָארַא ?עיצ

 עכַאװש ןוא עּפַאנק ענייז דאפ ן'יקסנילּפַאק טימ םעומש ןעטסנרע

 -ברוד ןיא טייצ רענעי וצ ,ךיז טכוד .וצ טלעטש רע סָאוװ ,תועידי

 .(ערעדנַא ןוא לַאטנעזַאר ַאנא) רעוט עּפורג ַא ענליוו ןיא ןעלאפעג
 ס'לכימ לארשי ףיוא טנעכעררַאפ ןעמ טָאה טסערַא ןעגיזָאד םעד ךיוא

 ,ָאטנָאק

 -עגנָא ןא זירַאּפ ןייק גרוברעטעּפ ןופ ןעפָאלטנַא זיא לייוורעד
 ,וָאקישטנעמ דינָאעל ,טנעמטרַאּפעדייצילַאּפ ןופ רעטמאעב רענעהעז
 ייז ןעשיווצ ,ןעטנעמוקָאד עמייהעג ןֹופ סעיּפָאק לעקעּפ ץנַאג ַא טימ
 םהיא ןופ .,"רעטייברַאטימ , ןוא ןערָאטַאקָאװָארּפ ןופ לעטעצ ַא ךיוא

 ןיא .סעיצַאמרָאפניא עלענַאיצַאסנעס יד ןעמוקַאב וועצרוב סָאד טָאה
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 -ָאק רעשידנעלסיוא רעד טָאה 1910 רהָאי ןיא ןעגרָאמהירפ םענהעש ַא
 -עגנָא ןַא זַא ,העידי ַא ן'וועצרוב ןופ ןעמוקַאב "דנוב , ןופ טעטימ
 ןייק .רָאטַאקָאװַארּפ ַא זיא טעטימָאק ?ארטנעצ ןופ דילגטימ רענעהעז

 -עג רָאנ טָאה רע .ןעבעג טנַָאקעג טשינ רע טָאה םינמס עיונעג

 עשיסור סָאד) קײטּפא ןַא סעּפע טנָאמרעד ןעמָאנ ןייז זַא ,טסואוו

 ּפָאק םעד ןעכָארבעג ךיז טָאה ןעמ .,(סנעּפָארט טיײדַאב ,ילּפַאק טרָאװ

 ךאז יד זיא רהעמ ךָאנ .ןיא סָאד רעוװו ,ןעסיוו טנָאקעג טשינ ןוא
 .ןיא סָאד זא ,ןמיס ַא ןעבעגעג טָאה רע ןעוו טרעטנָאלּפרַאפ ןערָאװעג
 -ײטרַאּפ רעד ףיוא ןערָאװעג טריטסערַא זיא סָאװ ,טַאנעלעד רענליוו ַא
 זיא ,טנָאמרעד ןיוש יוז ,עשראוו ןיא ,1908 ,רעבמעצעד ןיא גנוטַארַאב
 ןיא סָאװ רעד ןוא ,ןעמוקענרָאפ טשינ גנוטַארַאב ןייק עשרַאוװ ןיא
 .חנ רָאנ ןעוועג זיא ענליוו ןופ גָאט םענעי ןעמוקענ

 סָאד .יקסנילּפַאק עילימַאפ יד ןעּפורעגנָא וועצרוב טָאה ךילדנע
 טימ יו ןעפָארטעג טעטימָאק ןעשידנעלסיוא ןופ רעדילנטימ יד טָאה

 -ראפ טשינ ליפ ױזַא ןעועג זןיא השעמ רעצנַאג רעד ןיא .,ליוק א

 וצ ןעבילברַאפ םוראד ןזיא'ס .סעכילבילג טשינ ןוא סעכילדנעטש

 ןעמעוו ןופ ןָאזרעּפ יד ןעפורנָא לָאז רע ,ן'וועצרוב ןופ ןערעדָאפ

 .סעומש ַא ףיוא םהיא וצ ןעזָאלוצ ןוא העידי יד ןעמוקַאב טָאה רע

 ,ןעדלָאמעג טָאה רע .טלעקנייוקעג וועצרוב ךיז טָאה הליחתכל

 רעשידנעלסיוא רעד  .אטיננַאקניא ןעביילברַאפ ?יוװ ןָאזרעּפ ענעי זא

 ןוא ,גנורעדָאפ ןייז ףיוא ןענַאטשַאב שינרענע רעבָא זיא טעטימָאק
 -לָאמעג ןיולב טָאה רע .ןעגנאגעגנייא םעד ףיוא ךילדנע זיא וועצרוב
 ןייז ןעבעגנָא לָאז ,ןעסעומש םהיא טימ טעוו סָאװ ,רעד זַא ,ןעד
 .גיצרַאהנעּפָא ןעצנַאנניא םהיא רַאפ ןייז ןוא ןעמָאנ-ןעילימַאפ ן'תמא

 לעשיפ ןוא ,ןערָאװעג ןעמונעננָא ןיא גנידַאב רעניזָאד רעד

 ןעלופסינמייהעג םעד טימ ןהעז ךיז ןערהָאֿפעג זיא (הנוי) ןעגיאק
 רע זַא ,ן'הנוי ןעדלָאמעג ךיילג טָאה ווָאקישטנעמ דינָאעל ,רעסייװלַא
 רע ןוא טעטימָאק ןעלַארטנעצ ןופ דילגטימ סלַא טנאקאב םהיא ןיא

 שירָאגעטַאק טָאה ווָאקישטנעמ .ןעפָא ץנַאנ םהיא טימ ןעדייר ןָאק

 -רַאפ וצ ידכ ןֹוא ,ןיקסנילּפַאק ןעגעג גנוגידלושַאב ןייז טגיטעטשַאב

 עיפַארנַאטַאפ ַא ס'לכימ לארשי ןעזיוועג רע טָאה ,קפס ןעדעי ןעביירט

 סָאד .טנעמטרַאּפעדיײיצילַאּפ ןופ "רעטייברַאטימ , ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ

 ןעראוועג ןעבענעגרעביא זיא הרושב יד ןוא ,רָאלק טכַאמעג ץלַא טָאה
 .ק .צ רעד ןעטלַאהעגפיוא טלָאמעד ךיז טָאה'ס ואוו ,ענליוו ןייק

 -וצסיוא ןערָאװעג ןעבענעגרעביא זיא ן'רעביל ןוא ן'שטיווָאמַארבַא
 רַאפ .ךערּפשענ םעד ןעלכימ לארשי טימ ןעבָאה ןוא ךַאז יד ןעשרָאפ

 ןעלכימ לארשי ןעביוהעגנָא ןיוש ייז ןעבָאה ךערּפשעג םענעדיישטנע םעד
 -וקַאבוצניירא ןעבענעגנייא ןליפַא ךיז טָאה ן'רעביל .ןערינָאיּפשכָאנ
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 ןייז ןופ רענייק ןעוו ,רעמיצ ןיא ןעלכימ לארשי וצ יירעקורד ןופ ךיז ןעמ

 .עיזיווער א ןעכאמ ןעטרָאד ןוא ,בוטש ןיא ןעוועגנ טשינ ןיא עילימאפ

 ,שיטביירש ןיא זיולב .ןענופעג טשינ רע טָאה סעגיטכעדרַאפ םוש ןייק
 בָאה ךיא .לעטרַאק ַא ןענופעג רע טָאה ,לעטסעק ןענרָאברַאֿפ ַא ןיא

 ןיא "דנוב, ןופ וויכרַא ןיא ןהעזעג רעטעּפש ?עטראק עניזָאד יד

 -ַאב טשינרָאנ ,לעטראק-סטכיזנא ןייר א ןעװעגנ זיא סָאד .עווענעשז

 -ענ ןעזיוועגנָא ןיא ,רעפיצ םענבָארד טימ ,רָאנ ןעטנוא .ןעבירש
 ןפוא ןעניטכיזרָאפ ַאזַא ףיוא ,תועמשמ .העש ןוא םוטַאד ַא ןערָאװ

 לארשי ןוא קינַארכָא םעד ןעשיווצ ץנעדנָאּפסערָאק יד טרהיפעג ךיז טָאה

 טייצ עטמיטשַאב 8 טיידַאב טננידַאבמוא טָאה ?עטרַאק סָאד .ןעלכימ

 | .ךיז ןעפערט וצ ףיוא

 סעּפע ןיא ָאד זַא ,טריּפשרעד לייוורעד ןיוש טָאה לכימ לארשי
 -םיוא ןוא רעטננערטשעננָא רהעמ ךָאנ ןערָאװעג זיא ןוא ניטַאלנ טשינ

 -ייז ,ערָאלק ץנַאנ ַא ןעװעג זיא ךַאז יד יוז ױזַא רעבָא .רעטציּפשעג

 ץנַאג טנָאזעג ןוא קעװַא םהיא וצ ן'רעביל טימ שטיווָאמַארבַא ןענ
 טספרַאד וד ןוא ,םעד ןוא םעד ןיא טנידלושַאב טסרעוו וד :ןעּפָא
 ,רעטרעוו עכלעזַא טרעהרעד .טכירעג ַא וצ דנַאלסױא ןיא ןעלעטש ךיז
 טָאה ןוא ןייווענ ןעשירעטסיח ַא ןיא ןעכָארבענסױא ל?כימ לארשי טָאה
 -סיוא ןייק רע זיא רעבָא ן'תמא ןיא .טכירעג םוצ ןערהָאפ ןעכַארּפשראפ

 .ענליוו ןופ טע'בנג'עגסיורַא הקיתשב ךיז טָאה ןוא ןערהָאפעג טינ דנַאל |

 ןעצנַאנ םוצ ערעמ יורפ ןייז ןופ גנוהיצַאב יד זיא שיטסירעטקאראכ

 טניפעג ווירב רעגיזָאד רעד) .ק .צ םוצ ווירב ַא ןעבירשענ טָאה יז .ןינע
 קרַאטש רהעז יז טלַאפַאב ןעטרָאד .(וויכרַא רעווענעשז ןיא ךיוא ךיז
 ןוא ?ובלב אזַא טכַארטענסיױא םהיא ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,םיאנוש יד

 -רַאפ טפרַאװ יז .ןענניירבניירַא עמרוט ןיא ךרודַאד םהיא ןעליוו
 טימ, ןַאמ רהיא טלעננירענמורַא טָאה סָאװ .ק .צ םעד רָאפ טרעטיב

 ןעגעו טנַאמרעד יז .ןערינָאיּפשכנָאנ םהיא ןענעלפ סָאװ ,ןענָאיּפש
 ץלַא ייב ךיז טרעוװש ןוא ײטרַאּפ רעד רַאפ ןעטסנידרַאֿפ עסיורג ענייז
 .ןַאמ רהיא ןופ דלושמוא רעד ןיא טלעוו רעד ןיא

 ןעדנואוושראפ טסלאמעד ןענייז עילימַאּפ ןייז טימ ?כימ לארשי
 יייז ייז וואו טסואוועג טשינ טָאה ןעמס .טנָאזירָאה ןופ ןערָאװעג

 ןעבָאה ,וָאטַארַאס ןיא 1912 רֶהֶאי ןיא גידנעייז .ןעמוקענניהַא ןענ

 ענינייא טרָאד ןעבָאה ייז זא ,ןעבענענרעביא עטנַאקַאב רענליוו רימ

 ,ןעטייקכילנײשרַאװ עלא טיול ןוא ,יורפ ס'לכימ ?ארשי טנענענַאב לָאמ

 -ַאב עקַאט ךיז טָאה הרעשה עגיזָאד יד .וָאטַארַאס ןיא רע טניואוו
 | ,1917 רהֶאי ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ טניטעטש

 ווָאטאראס ןייק ןעמוסעג טייצ רענעי וצ זיא (רעביל) ןַאמדלָאג .מ
 םעד ןענעװ טָאה רע .ןיקסנילּפַאק סָאנ ןיא טנענענַאב טָאה ןוא
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 זיא ?כימ ?לארשי ןוא ,בולק ןעשיטסיוועשנעמ ןיא ןעוועג עידומ

 ןיָאטַארַאס ןיא טָאהעג טָאה רע .ןערָאװעג טריטסערַא ןוא טכוזעגפיוא

 .קיטילָאּפ רעדעי ןופ טייו ןעוועג זיא ןוא טַָאטשרַאװזרעסָאלש ןייז

 טיירפַאב ןיא ןוא עמרוט ןיא םישדח ענינייא ןעסעזענּפָא ןיא רע

 ."טייקבילדעשמוא , ןייז בילוצ ןעראוועג

 טמיטשאב וָאטַארַאס ןיא זיא שינערעקרעביארעבָאטקָא רעד ךָאנ

 עכילטנעדרָארעסיוא) ?ַאקעשט, רעד ןופ קינלַאשטַאנ סלא ןערָאװעג

 רע .(שטייד לעדנעמ) טסידנוב-רעטייברא רענעזעוועג ַא (עיסימָאק
 רהֲאְי ןיא .דניירפ רעטוג ַא ס'לכימס ?ארשי טייצ ןייא ןעוועג זיא

 ןוא ןימרעי ווַאטסירּפ ן'פיוא קסניווד ןיא ןעסָאשעג שטייד טָאה 4
 .עגרָאטַאק ןימרעט ןערעננעל א ףיוא ןערָאװעג טלייטרוארַאפ זיא

 ןייק הסיפת ןופ ןעפיול וצ ןעפלאהעגטימ םהיא טָאה לכימ לארשי

 -ַארַאס רעד ןופ ץיּפש רעד ןָא ןענַאטשעג רע ןיא טציא  ,דנַאלסיוא

 לארשי ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא ייצילַאּפ רעשיטילָאּפ רעווָאט

 ןעקישרעביא ןוא ןעריטסערַא וצ םהיא ןעליופַאב טָאה רע .,ןעלכימ

 רענעי וצ ןיוש טָאה רע) עילימַאפ ס'יקסנילּפַאק .עוװקסָאמ ןייק
 םייב םימחר ןעטעבענ ךיז טָאה (רעדניק ענעסקַאװרעד טָאהעג טייצ
 ןעגיזָאד םעד ןיא ןערינעװרעטניא לָאז רענעי ,"דנוב ןופ .ק .צ

 -ַאֹּפ ןוא עלעמרָאפ בילוצ ,ןעסָאלשַאב טָאה אפונ .ק .צ רעד .ןינע

 פאק רעביא טכירעג ןעכילטנעפע ןא ןענדרָאוצנייא ,םימעט עשיטיל

 נָא םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה (לאימחרי) ןייטשנייוו .א .ן'יקסניל
 ןיא "עיסימָאק רעכילטנעדרָארעסיוא רעשיסורלַא, רעד ןופ רערהיפ

 טייקכילגעמ יד ןעבענ וצ ,השקב א טימ ,ן'יקסנישזדרעשזד ,עווקסָאמ

 טָאה יקסנישזדרעשזד .טכירעג ַא ןיקסנילּפַאק רעביא ןענדרָאוצנייא
 זיא יקסנילּפַאק זַא ,רעכיז טשינ ןיא רע יצ ,ןע'נייטשנייוו טנערפעגנ

 םעד ןיא זַא ,טרעפטנעעג טָאה ןייטשנייוו .רָאטַאקָאװַארּפ ַא ןעוועג

 ןעצנַאג םעד טרעלקעגּפױא טלָאװ טכירעג ַא רעבָא ,קפס ןייק ָאטשינ זיא
 -ּפַאק ןעבענוצסיורַא ןעוועג םיכסמ ךילדנע טָאה יקסנישזדרעשזד .ןינע

 וצ םהיא ךָאנ ןעוו ,טייצ ַא טמיטשַאב ןוא טכירעג ן'רַאפ ן'יקסניל

 רעבָא .טייצ רענעזיוועגנָא רעד ןיא ןעמוקענ זיא ןייטשנייו .ןעמוק

 .ןעראוועג ןעסָאשרעד יקסנילּפַאק ןיוש ןיא רעהירפ טכַאנ ַא טימ

 ךָאנ ןעבילברַאפ ןעבָאה לָאז ,ןעבעגעגרעביא רימ טָאה ןעמ יו

 רעד ןעוו .יודו ןייז ךיז ןיא טלַאהטנע סָאװ ,טּפירקסונַאמ א םהיא

 רשפא רע טלָאװ ,ןעראוועג טכילטנעפערַאפ טלָאװ די-בתכ רעניזָאד

 ןופ המשנ עטגינייּפוצ ,ערעטסניפ יד ןעטכױלַאב לעסיבַא זנוא רַאפ
 ןייז ןיא קעװַא זיא סָאוװ ,יקסנילּפַאק ןעגידנענייווש ,ןעשינַארט םעד

 .רעטעררַאפ ַא ןופ קעלפדנַאש ןעניבייא ן'טימ רבק



 .טײלק המלש

 ןופ טייצ רעד ןיא ענליוו ןיא גנוגעװַאב רעטײברַא יד

 .עיבַאפקַא רעשטיײד רעד

 רעד ןזיא ,1918 ,הירפרעדניא רוּפכ-םוי

 ןופ ןעראוועג ןעסירענפיוא קירב רענירג

 -ור רעד ןופ ןעלייט עגידנעטערטּפָא יד

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,יימרא רעשיס
 "נֲאװַא יד קָאשעּפינש ןיא ןעזיוַאב ךיז ןעבָאה

 -טע ןיא .יימרא רעשטייד רעד ןופ ןעדרַאג

 ןעוועג ענליוו ץנאנ ןיוש ןיא טייצ העש עכיל

 .ןעשטייד יד ןופ ןעמונראפ

 טרַאװרע ענליוו ןיא ןעמ טָאה ןעשטייד יד טו
 רעד ןיא טײטשַאב סָאװ ,גנורעקלעפַאב רענליוו יד .סערעטניא טימ

 טנורג ַא טָאהעג ןעבָאה ,ןעדיא ןוא ןעקַאילַאּפ ןופ לָאצ רעטסערג

 ,םעד בילוצ ,עטשרע יד .ןעשטייד יד ןופ גנוטרַאװרע רעד וצ

 -נַאל רעייז ןופ גנוכילקריוורַאפ יד םעד ןיא ןהעזעג ןעבָאה ייז סָאװ

 לייוו ,ןעליוּפ ןופ טײקניננעהּפָאמוא ןוא גנונינייארַאפ יד --- םיורט ןענ

 עטגינייארַאפ יד רעטנוא ןעוועג גנַאל ןיוש ןענייז ןעזָאּפ ןוא עיצילַאנ

 .ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ ןעיײמרַא

 -ער ןעניזָאד םעד וצ סאה םעד בילוצ טוׁשַּפ -- ,עטייווצ יד

 -ענסיוא ןענייז ןעדיא יד סָאװ ,ןעננונלָאפרַאֿפ ענידלַאװנ יד םישז

 םישורג עשידיא עטסואווַאב יד ,ןעּפַארטַאס עשירַאצ יד ןופ ןענַאטש

 -ַאּפ ,שזַאנָאיּפש ןוא םילובלב ,עינרעבונ רענווָאק רעצנַאו רעד ןופ

 ןעלָאז ןעדיא יד זא ,וצרעד טכַארבעג ןעבָאה ,וו .זַא .א ןעמָארג

 | .ןעסור יד ןופ ןערעוו רוטּפ ןעלעוו

 עצנַאג יד טָאה טכַאס רעשטייד רעד ןופ נעט עטשרע יד ןיא

 .טמעטָאענּפָא יירפ גנורעקלעפַאב רענליוו

 ךיז טָאה ,ןיירַא זןיא יײמרא עשטייד יד רעדייא ,רעהירפ ךָאנ

 טפרַאדענ טָאה סָאװ ,טעטימָאק רעשיטָאטש א טעדנירגעג ענליוו ןיא

 טלעטשענפיונוצ טָאה טעטימָאק רעד .טכאמ עליוויצ יד ןעמענרעביא

 ןענייז ץילימ רעד ןיא .ננורעקלעפַאב רענליו רעד ןופ ץילימ ַא
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 ,,ס .ּפ .ּפ ןוא "דנוב , ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד וליפא ןיירַא

 -עג טינ גנַאל רעבָא טָאה סע .לאנעלמוא ןעוועג ןענייז עכלעוו
 סָאװ ,יד טינ ןענייז ןעטנַאּפוקֶא עשטייד יד זַא ,ןהעז וצ טרעיוד
 ,קילנ ןענניירב

 ןידנעזָאלרעביא ,ץילימ יד טנעפאווטנע ייז ןעבָאה ךַאז עטשרע יד

 יד ןופ גנוריפנא רעד רעטנוא ,טסניד רעייז ןיא לייט םעניילק ַא
 ןיא נראוונעסע ןופ לָארטנַאק םעד טצינערגַאב ןעבָאה ייז ; ןעשטייד
 -רַא םוש ןייק ,טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןעצנאג
 -ראפ ןייק ,ןעפאשעג טינ גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש רעד רַאפ טייב

 אפונ ענליו ןיא ןוא ,טביולרע טינ טעטש ערעדנַא טימ גנודניב
 טנעװַא ןיא רענייזא 10 ךָאנ .דנַאטשוצ-סגירק טרעלקרע ייז ןעבָאה

 .1917 ןיא "דנוב , ןופ טעטימַאק רענליוו רעד
 ,קינוועשזאק ,טיילק המלש --- .סקנול וצ סטכער ןופ גידנעציז

 .ןיקפוצ ןוא סּפוּפ ןסינ ,שטיװעלַאכימ
 ,ןיוועל ארעיוו ,שטיוואדידי ,ןיוטשּפע אקעווער --- גידנעהעטש

 .ָאריּפַאש אינָאס ןוא ,שאיבָאמ לעטע ,טרופקנארפ לעדיא

 ןעבָאה ייז ; ןעסַאג יד ףיוא ןזייואב טרָאטעג טינ רענייק ךיז טָאה
 -םיורא ןעבָאה ,סעדייבענ-הכולמ ןוא עכילטפַאשלעזעג עלַא טריקסיפנָאק

 ןוא ןעבעל ןעכילטנעפע ןעצנַאג ן'םיוא רוזנעצ עננערטש ַא טניילעג
 עלַא רענַאל סנַאיצַארטנעצנָאק ןיא טסישעגקעװַא ןוא טריטסערַא ןעבָאה
 ןופ ןעריטרעזעד ןיא ניטכעדרַאפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טיילעגנוי
 -ער ןעשירַאצ םעד ןופ עיצקַאער יד רעבָא .יימרַא רעשיסור .רעד

 -רַאפ ןיא זא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא טייצ המחלמ רעד ןיא םישז
 יד ןופ םישזער רעשירעטילימ רעגניירטש רעד זיא ,םעד טימ ךיילנ
 טָאה ןוא גנורעקלעפַאב רענליוו רעד רַאפ טייהיירפ ןעוועג ןעשטייד
 .ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ַא רַאפ דלעפ טיירב א ןעזָאלעג

 .גנוגעווַאב רעטייברַא רעד ןיא גידעבעל ןערָאװעג זיא סרעדנוזַאב
 ןעזייווַאב נידנעלעוו .לַאנעל ןעטייברַא וצ טביולרע ןעבָאה ןעשטייד יד
 ?ארטנעצ םעד וצ ןעבעגעגּפָא ןעשטייד יד ןעבָאה ,טייקסטונ רעייז
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 -ןאבנעזייא ןופ עדייבעג יד ןענייאראפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןוֿפ ָארויב

 -ָאקע ןייק .גנורינער רעשיסור רעד וצ טרעהעג טָאה סאוו ,לעזיירק
 -ָאה ,טאהענ טינ ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןעבָאה טייברַא עשימָאנ
 .רעטייברא יד רַאפ ףליח טימ ךילסילשסיוא ןעבענענּפָא ךיז ייז ןעב
 םוסנָאק ןוא ןעכיק זייּפש ןעראוועג טעדנירגעג ןענייז קעווצ םעד וצ

 .ןעוװיטַארעּפָאָאק

 -לָאפ ףיוא ןעראוועג ןעמונעג ןענייז וצרעד ןעטייקכילנעמ יד
 ןעצנַאנ םעד טריזינָאיצַאר טָאה טכַאמ עשטייד יד :ןפוא ןעדנענ
 -ענ א ןעשנעמ ןעדעי ןעבעגענסױורַא טָאה יז .םעטסיס סגנורענרע
 -עי סָאװ סעיצרָאּפ יד .ןעזייּפש ערעדנַא ןוא טיורב עיצרָאּפ עסיוו
 ןוא ןעבעל םוצ נינייו וצ ןעוועג ןענייז ןעמוקאב טָאה שנעמ רעד
 ןענַאּפש ןעמונעג עקַאט טָאה רעננוה רעד ןוא ,ןעברַאטש םוצ ?יפוצ

 עשטייד יד ךָאנ ןענעלפ סעיצרָאּפ עניילק יד ןופ .טירט עטסעפ טימ
 .ןעמייה ערעייז ןיא ןעקישקעװַא סָאד ןוא ןענע'בנג'ּפָארא עטמַאעב
 .ןעגנאגרעד טשינ רָאנ יו טעמכ ןיא ןָאזרעּפ רעדעי וצ זא ,ױזַא
 ערעייז ןעמוקַאב וצ ןעגָאלשרעד ךיז ןעבָאה ןעײטרַאּפ רעטייברא יד
 רעטייברא יד ֹוצ סָאד ןעלייטוצ ןוא ויטקעלַאק רעצנַאנ ַא יוװ .ןעלייט

 טינ רעטיײברַא יד ןענייז םעדכרוד ןוא ןפוא ןעכילטנערָא ןא ףיוא
 -נָא טנַאקעג ןעבָאה ןוא יירערָאנש ןופ םי םעד ןיא ןעלאפעגניירַא
 .ןעויירק ענענייא יד ןיא ךיז גידנעבעלסיוא ,ןהעזנֶא רעייז ןעטלאה
 ענעגייא ערעייז טעדנירגעג רעטייברא יד ןעבָאה ךיוא קעווצ םעד וצ
 | | .ןעכיק-זייּפש

 "יא ןופ עדייבענ רעד ןיא ןעראוועגנ טעדנירנעג ןיא ךיק ןייא
 -ראפ עלענָאיסעּפָארּפ יד וצ טרעהענ טָאה סָאװ ,?עזיירק-ןאבנעז

 ,סעקשעקול ןיא ךיז טניפעג לעזיירק-ןאבנעזייא רעד יו ױזַא ןענייא
 -םירק סנעטסרעמ ןעניואוו סע ואוו ,טקעּפסָארּפ עקוועיגרָאעג ןעבעל

 ףיוא ךיק עטייוצ א טעדנירנעג רעטייברא עשידיא יד ןעבָאה ,ןעט
 | | ,סאנ ענלאוואז

 ןעמוקאב סעילימַאפ רעטייברא רעטנעזיױט ןעבָאה ךיק רעד ןיא
 נָאטימ א יו רעמ ףיוא לייוו ,ןענָאטימ :גָא'כ .ןעגאטימ ערעייז
 ןעמ טָאה עיצאפוקא רעד ןופ גנאפנָא ןיא שטָאכ .ןעוועגנ טינ ןיא
 ןָאלג ַא ןופ ןענאטשַאב זיא סאוו ,ערעשטעוו ןעבענ ןעביוהעגנָא
 סָאד רעטעּפש רעבָא ןעמ טָאה ,טיורב ןעקורט ל?לעקיטש ַא טימ ייט

 -וצנֶא סָאד ןעווענ טינ טייקכילנעמ ןייק זיא'ס לייוו ,טלעטשענּפָא

 ,עמוס רענילק א ראפ ןעמוקַאב ןעמ טָאה ץכעקעג סָאד .ןעטלאה
 ןעמוקַאב סָאד ןעבָאה ,עמוס יד טָאהעג טינ ןעבָאה סָאװ יד ןוא
 | | .טסיזמוא

 ןעוועג ןיא ןענייאראפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ עיצקורטסנָאק יד
 עלענָאיסעפָארּפ עשידיא ןוא עכילטסירק יד  .עלַאנַאיצַאנרעטניא ןא
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 יד ןעכיילטסיוא ןעננולמאזראפ עמאזניימעג ףיוא ןענעלמפ ןענייאראפ

 רעטייברא עכילטסירק יד יווװ יוזא רעבָא ,טפַאשרעּפרעק עדנעריפנָא
 ,ןוא ,טָאטש ןופ ?ייט רעדנַא ןא ןיא סנעטסרעמ טניואווענ ןעבָאה
 -יא עלא ןענייז ,טלייטוצ ייז ןעבָאה ןעכַארּפש יד סָאװ ,רסיע רעד

 -נואב א ןיא טריזינַאנרָא ןעוועג ןענייאראפ עלענָאיסעּפָארּפ עשיד

 -ָארּפ יד ייב עיצקעס רוטלוק, :ןעמָאנ םעד רעטנוא ,עיצקעס רערעד
 | | ."ןענייאראפ עלענָאיסעמ

 -נאג רעד טימ טריפעננָא שיטקאפ טָאה ?עיצקעס רוטלוק יד
 .ןיא רהיא ןופ .סַאג רעטייברַא רעשידיא רעד ףיוא טעברַא-ףליה רעצ
 -יא ןא טימ ,ויטַארעּפָאָאק םוסנָאק רעד ןעראוועג טעדנירנענ ךיוא
 .יירעקעב רענעג

 ץלַא ,עיצַאּפוקֶא עשטייד יד טרעיודעג טָאה סע רעגנייל סָאװ

 -ראפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב עיצקעס עלערוטלוק ןופ םוידיזערּפ
 אקעווער ,ספופ : סקניל וצ סטכער ןופ .1918 ,ענליוו ןיא ןענויא
 המלש ,ןיוועל ַארעיוװ ,שטיוװװעלַאכומ .ב ,טלַאװ םייח ,ןיוטשּפע
 .ןיקפוצ ןוא טיילק

 ענירעגנוה יד ןופ ןעצכערק יד .רעגנוה רעד ןערָאװעג זיא רעסערג
 ךיז טָאה עקירעמַא ןוא ,עקירעמא ןייס ןעגנַאנרעד שזא ןענייז

 .ןעפורענּפָא

 ןענייז ,טריזילארטנעצ ץלא ןעבָאה ןעשטייד יד יוװ ױזַא רעבָא
 -שרע יד .דנאלשטייד ךרוד ןעננאנענכרוד ךיוא ןעדנַאפ-ספליה יד

 -ראפ יד ןעוועג ןענייז ןעדנַאפספליה טימ ןעמוקעג ןענייז סאוו עט

 וצ ןעמוקעג זיא ףליה יד .ןייאראפ-ספליה רענילרעב ןופ רעטערט

 -ערטראפ ןעדאלעגנייא טָאה עטצעל יד  .הלודג-הקדצ רענליוו רעד

 טימ ךיז ןעמענראפ עכלעוו ,סעיצאזינַאגרֶא עשידיא עלא ןופ רעט
 -ָארּפ יד ייב עיצקעס רוטלוק עשידיא יד ךיוא ייז ןעשיווצ ,עציטש

 טסישעג זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד .ןענייאראפ עלענַאיסעפ

 .ןיהַא רעטערטראפ א סלא ןעראוועג

 טָאה עיצקעס רוטלוק רעשידיא רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא
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 -רעדנַאנַאפ םייב ט'הלוע'ַאב ןערעוו ריס ןזא ןעדייר ןעמונענ ןעמ

 ,רערהעמ ןערעדָאפ וצ ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא'ס ןוא ,עציטש יד ןעלייט

 רעד ןיא חוכ ןערעסערג ַא ןעבָאה לָאז טפאשרעטערטרַאֿפ יד ידכ

 -ַאבטינ ?ייט א ןעקיש וצ ןעראוועג ןעסָאלשַאב ןזיא ,גנורעדָאפ

 ,הלודנ:הקדצ רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא רעטײברַא עניטפרעד

 ,עסטנַאה .,רד ןילרעב ןופ ןעמוקענ זיא גנוציז רענעי ףיוא דָארג

 -ספליה רענילרעב ןופ רעטערטראפ רעד ןֹוא טפינויצ רעטסאוווַאב ַא

 שיטָאירטַאּפ נינייוו טינ ןעװעגנ ןענייז ןעדיא עשטייד יד .ןייאראפ

 ןעבָאה ייז .ןעשטייד יד ןופ גלָאפרע םעד ןהעז טלָאװעג ןעבָאה ןוא

 ןיא גנורעקלעפאב עשידיא יד ןא קורדניא םעד ןעכאמ טלָאװעג

 יא

 רענליוו יוד ןופ טעטימָאק .טנעצ ןיא רעהעטשרַאפ-רעטיײברַא
 -ועשזאק :סקנול וצ סטכער ןופ -- .1918 ,סעוצומוטסנוא-חקדצ
 /  .סּפוּפ ןסינ ןוא טיילק המלש ,שטיוװועלַאכומ .ב ,קינ

 ,שטייד םעד ףיוא קאזאק ןעשיסור ןופ טייבמסוא ן'טימ ןעדירפוצ

 טָאה ,רעטייברַא יד ןֹופ דייר יד טרעהרעד טָאה עקטנַאה ןעוו ןוא

 ןעמונענ ןַאד טָאה הלודנהקדצ יד .טקעמשענ טינ טייוו םהיא סָאד

 םעד וצ .שזיטסערּפ רהיא ןעקרַאטשראפ וצ יוזא יו ןעלטימ ןעכוז

 גנולמאזראפ עניימענלא ןא ןעפורראפ וצ ןעסָאלשַאב יז טָאה קעווצ

 זא ,ןעסיו ףראד ןעמ .ענליוו ןיא ננורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ

 טסנוּפ ,םרָאפער עסיורג א ןעוװעג סָאד ןיא הלודג-הקדצ רעד רַאפ

 ,"קלָאפ, ןופ ננולמַאזרַאֿפ ַא ןעפור יו

 -עֶל ,לַאז ס'לעגניידק ןיא ןעראווענ ןעפורעג זיא גנולמַאזרַאפ ַאזַא
 -הקדצ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןעבָאה ןעטרָאד .סָאג רענליוו ןעכ
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 : רעטיײברַא יד ןופ גנורעדָאפ יד לָאמ ןעטשרע םוצ טרעהרעד הלודג

 ןערעוו ףרַאד ,רהיא טָאטשנָא ןוא ,ןעזָאלרעדנַאנַאפ ךיז ףרַאד יז זַא
 .הליהק עטלהעוועג שיטַארקַאמעד ַא ןעפורעגנייא

 -ער ןייא רעבָא ,ןעראוועג ןעבענעגכָאנ טינ ןיא גנורעדָאפ יד
 רעד ןופ עּפורג עגנייא יד טָאטשנא :ןעראוועג טכַאמעג זיא םרָאפ

 -רעּפרעק עלארטנעצ א ןעראוועג ןעּפַאשעג זיא ,הלודג-הקדצ רעטלַא
 -רַאפ רערעטיירב ַא טימ ,ענליוו ןיא סעיצַאזינַאגרָא עֶלַא ןופ טפַאש
 | ,טפַאשרעטערט

 -ַאב רעד :ןעװעג ןעטרָאד ןענייז רעטייברַא עשידיא יד ןופ
 סּפוּפ ןסינ ,ריפַאס איליא ,שטיוועלַאכימ שינייב ,טסידנוב רעטסואוו
 ךיז טָאה עיצַאנעלעד רעד ךרוד .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא
 טָאה ,םעד קנַאד ַא ,ןוא עציטש רערהעמ ןעמוקַאב וצ ןעבענעגנייא
 םעד ייב ענייא ,ןעכיק-זייּפש רעטייברַא ייוצ ךָאנ ןעפַאשעג ךיז
 ןא ןוא ,סאנ רעטיירב ףיוא ,עטלעטשעגנַא-סלעדנאה ןופ ןייארַאפ
 .סאג ענלאוואז ףיוא ,ןייארַאפ רעדיינש םעד ייב ךיק-טנעווָא

 רעד ןופ ןערָאװעג טנעפעענ ךיוא ןיא טייצ רענעי ןיא טעמכ
 -סא ףיוא ,םייה:רעדניק א טפַאשרעטײברַא רעשידיא רעטריזינַאנרָא
 -ענ ייז ןוא רעדניק יד טימ טנערעלעג טָאה ןעמ ןואוו ,םָארבָארט
 .ןעסע גָאט ןעצנַאג א ןעבעג

 רעד ןעבענעג טכַאמ עשטייד יד טָאה 1017 ןופ רעמוז ןיא

 שינעביולרע ןא סעיצוטיטסניא-הקדצ יד ןופ עלַארטנעצ רעשידיא
 .רעפרעד יד ןיא סעילימַאּפ עשידיא ןערהיפוצסורַא

 ,רעפרעד יד םֹורֵא ךעלטעטש יד ןיא וָליִפַא ןֹוא ,ףרָאד ןיא
 ייז סָאװ ,םעד טימ טָאטש ןיא יו רעסעב ךס א ןעוועג ענַאל יד זיא

 יד טַאהעג ןעבָאה ןעשטייד יד שטָאכ .ןעסע רהעמ טָאהעג ןעבָאה
 -ָאה ייז ןוא רעמראפ םעד טרעהענ סָאװ ,ץלַא ףיוא לָארטנָאק עלופ
 שנעמ רעד טָאה ,ןעמונענוצ ןעטקודָארּפ עטסרהעמ יד םהיא ןופ ןעב
 םייב ןוא ,רעשיטָאטש רעד יו רהעמ ךיז רַאֿפ טאהעג ךָאד ףרָאד ןופ
 .ףרָאד ןיא ןייז וצ םיורט ַא ןעוועג זיא שנעמ ןעשיטָאטש

 זא ניטנעק) שינעבילרע יד טצונענסיוא טָאה עלַארטנעצ יד
 טינ לָאז רעננוה רעד זןא ,ןעקערש ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעשטייד יד

 יד ןעכַאמ רערעטיש טלָאװעג ייז ןעבָאה ,סעימעדיּפע ןייק ןענניירב
 ייז ןוא תוחּפשמ לָאצ עסיורג א ןעבילקענפיונוצ ןעבָאה ,(טָאטש

 רעד ץוח א ןעבָאה ןעשטייד יד .רעפרעד יד ןיא טרהיפעגרעדנַאנַאֿפ
 .ןערהיפ וצ ייז נוצ ןעיירפ ַא ןעבענעג ךיוא שינעביולרע

 רעד ןוא אנאבעלק -- עלַארטנעצ רעד ןופ טפַאשרעטערטרַאפ ַא
 ןערחיפוצרעביא עכַאנפױא יד טַאהעג טָאה -- תורוש יד ןופ רעביירש
 ,רעפרעד יד ןיא סעילימַאפ יד
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 ואוו ,?אזקאוו ן'פיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז רימ ןענייז טייצ טנעווַא
 -ראד ןוא ,שזעוװענָאּפ ןיא ןערהָאפ טכאנרעביא טפרַאדעג ןעבָאה רימ
 טעּפש .רעפרעד רעביא ןעטיירּפשוצ טפרַאדעג זנוא ןעמ טָאה ןעט
 רענילק ַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןהַאב רעזנוא ןעוו ,טכַאנייב

 ַא טימ רעציפָא רעשטייד א ןעמוקעגפיורא ןעטרָאד ןיא ,עיצנַאטס

 ןערהיפוצרעביא עבאגפיוא וד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק רעד
 וצ סטכער ןופ רעטייוװצ רעד .רעפרעד וד ןוא סעילימַאפ רענליוו
 .וָאנַאבעלק םהרבא .שזניא -- רעט4 רעד ; טיולק המלש -- סקניל

 םהיא ןעלָאז רימ זנוא ןופ טגנַאלרַאפ ןוא ןעטַאדלָאס דַאירטִא םעניילק

 םהיא ןעבָאה רימ זא .טײברַא ףיוא נוצ םעד ןופ רענעמ עלא ןעבעג

 ןיא סע זַא ,טרעלקרע ןוא ןענייז ריס רעוו ריּפַאּפ רעזנוא ןעזיוועג

 רע טָאה ,סעילימאפ ערעייז ןופ רענעמ יד ןעמענוצוצ ךילגעמ טינ
 טגארטפיואַאב ןיא רע זא ,טרעלקרעד טָאה רע .טנעקרענא טינ סָאד
 יו יוזא ןוא .טיײברַא גנַאװצ ףיוא רענעמ ןעלעטשוצוצ ןעראוועג
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 ,גֹוצ רעזנוא ןופ ןעמענ רע ןומ ,ןעמענ וצ ןענַאװ ןופ טינ טָאה רע
 וצ ןעקישּפא םורא געט עכילטע ןיא ייז םעװ רע זא גידנעגָאזוצ

 ,סעילימאפ ערעייז
 ,ןענָאגַאװ יד ןופ ןערָאװעג ןעבירטעגסיורא ןענייז רענעמ יד זַא

 -נערעלקרעד ,רעדניק יד טימ רעבייו יד סיורא ךיוא ייז טימ ןענייז

 רעצנַאג רעד זַא טניישעג טָאה סע ןיינטימ ךיוא ןעלעוו ייז זא גיד

 ,טונימ עטצעל יד רעבָא ,ןענורוצ זיא גנורעדנאוורעביא ןופ ןַאלּפ

 עג רענעמ יד ןעבָאה ,ןערהיר ןעמונעג ךיז טָאה ןהַאב רעד ןעוו
 -ַאו יד ןיא רעטסנעפ יד ךרוד ןעפראוועגנניירא ייז ,רעדניק יד טּפַאכ
 ךרוד ןעגנורּפשעגניירא ןענייז רעבייוו יד טימ ןייֵלַא ייז ןוא סענָאג

 גידנעזָאלרעביא קעװַא ןיא ןהַאב יד .סענַאנאו יד ןיא ןעריט יד

 יוזא ןעאוועג ןָאטעג זיא ךאז יד .ןעטַאדלָאס יד טימ רעציפָא םעד

 טָאה זנוא ןֹופ רענייק זא ,טומ ןעכילרעניא ליפ יוזא טימ ,ןַאטנָאּפס
 ךיז טָאה ןילַא רעציפָא רעד זא ניטנעק .,ןעפיירגאב טנעקעג טינ סָאד

 ןעבילבעג זיא רע ןוא םעד ןיא ןעבײלקרעדנַאנַאֿפ טנעקעג טינ ךיוא

 .ןעפָאלטנא רעבא ןענייז ריס .טרעווילנרַאפ יו
 ןהַאב ן'פיוא ..שזעווענאּפ ןיא ןעמוקעננָא רימ ןענייז הירפ ץנַאג

 -וּפ ךס א ,טָאטש ןופ טנאדנעמָאק רעד זנוא ףיוא טראוועג ןעבָאה
 טריזיליבָאמ טָאה טכאמ עניטרָאד יד סָאװ ,ןערהופ טימ םירע
 .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ לייט רעסיורג א ןוא ,זנוא ראפ

 סעיטרַאּפ ערענעלק ןיא עּפורג יד טלייטוצ דלאב ןעבָאה רימ
 .רעפרעד יד ןיא ייז טרהיפעגרעדנַאנַאפ ןוא

 -קעװַא ןוא טנעפעעג ןעשטייד יד זנוא ןעבָאה רעפרעד יד ןיא |
 ןיא ןעפָאלטנַא ןעוועג ןענייז סָאוװ ,םיצירּפ יד ןופ רעזייה יד ןעבענעג

 .ןעטייברַאעב וצ דרע רעקיטש ןוא רענטרעג ערעייז ךיוא ,דנַאלסור

 ףרָאד רעד ןיא טָאטש ןיא טייצ-רעגנוה רעטבעלעגנרעביא רעד ךָאנ
 -נעזרעּפ ןיימ ,ןוא ןדעךנ רע'תמא ןַא ןעוועג סנירג עשירפ יד טימ

 ןעועג טינ ןעטלָאװ ןעדיא רימ ןעװו ןזא ,זיא גנונייצרעביא עכיל
 ,טייברא דרע וצ גנונינ ַא טאהעג ןוא טנעמעלע רעשיטָאטש ַא

 טנעקעג -- ןעצנַאג טינ ביוא -- סעילימַאפ יד ןופ ךס א ןעטלָאװ
 םיראו .ףרָאד ן'םיוא ןעביילב ןוא ענַאל יד טלָאמעי ןעצונסיוא
 ןוא ,םיצירּפ יד וצ טגנַאלַאב טָאה ,טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ דרע יד

 .ןעמונענוצ עיצולָאװער רעד ךָאנ סָאד ןעבָאה םירעיוּפ
 ןךיוש עטרעדנאװענרעביא יד ןופ ךס א רימ ןעבָאה רעמוז ףוס

 םוצ ןעגיוצעג ייז טָאה סע :הביס יד .ענליוו ןיא קירוצ ןהעזעג

 ...ןעבעל ןעשיטָאטש

 -ניירטש םעד ףיוא נידנעקוק טינ זא ,ןענעכייצאב וצ יאדכ זיא'ס
 ףמאק א טרהיפענ רעטייברא יד ןעבָאה ,םישזער ןעשירעטילימ ןענ

 .ןעגנורעדָאפ ערעייז ראפ טכַאמ רעשטייד רעד טימ
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 ןוא .ןעסע -- ןעוװעג גנורעדָאפ-טּפוה יד ןיא טייצ רענעי ןיא

 ,ןעסע סעיצרָאּפ יד ןע-ענעלקרַאפ ןעמונעג ןעבָאה ןעשטייד יד זַא
 -ַאגרָא ןענייאראפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ ָארויב עלַארטנעצ יד טָאה
 קרַאמ רעקשיקול םעד ףיוא ןעיורפ ןופ עיצַארטסנַאמעד א טריזינ
 -נָאמעד עטסערג יד ןעװועג ןיא סָאד .טנאדנעמָאק םעדי ןעגעקטנא
 -ַאב סיורא ןענייז סע שטָאכ ןוא .עיצַאּפוקֶא רעד תעב עיצארט
 -עד יד רעבָא טָאה ,ןעסיש וצ טהָארדעג ןוא ןעטַאדלָאס עטנעפאוו
 -ךָאּפ יד טָאה ןעמ :גלָאפרע ןעטעטרַאװרע םעד טָאהעג עיצַארטסנַאמ
 .טרעסערגראפ ןעסע סעיצ

 א ןעוועג טלָאמעד ןיא ענליוו ץנַאנ זא ,ןעקניידעג ףרַאד ןעמ

 .1918 ,ענליוו ,ןייאראפ טסנוק רעטייברא ןעשידיא ןופ גנוטלאווראפ

 ,רוש ,רוזאמ :סקנול וצ סטכער ןופ ,ןעציז עהייר עטשרע
 | .ןיקּפיצ ,שטיוװעלַאכומ

 הקבר ,לעכיור דוד ,ץנַארעמַאּפ :  גודנעהעטש ,עהייר עטייווצ
 ןיוועל ףסוו ,ַאריּפאש אינָאס ,ספוּפ ,טיילק ,קינוװועשזַאק ,ןייטשּפע
 .(רעטצעל רעד)

 -סערא יו ןעוועג זיא גננורעקלעפאב יד ןוא רענַאל-סנאיצארטנעצנָאק

 .ןָאט טנעקעג ץלא ןעבָאה ןעשטייד יד עכלעוו טימ ,ןעטנַאט

 טָאה ענליוו סאוו רעגנוה ןעסיורג םעד ףיוא גידנעקוק טינ
 -עג טָאה ןעמ סאוו עיגרענע עסיורג יד ןוא ,ןעטילענ טלָאמעד
 "נווה םעד ןערעטכיילראפ וצ ?לעסיבַא שטָאכ ידכ ןעבענּפא טפרַאד
 טלהעפרַאפ טינ טלָאמעד רעטייברא עשידיא יד רעבָא ןעבָאה ,רעג

 -עג טצונעגסױא ןיא טייקכילגעמ עלַאנעל עדעי .טייברא-רוטלוק ןייק
 -עג רעדױװ ךיז טָאה סע .טייקניטעט-רוטלוק א ןערהיפ וצ ןעראוו
 -נעמעלע ןעגירק ןעגעלפ ענעסקאוורעד ואוו ,לוש טנעוַא יד טנעפע
 רעשידיא רעד ןוא טעטיזרעוינוא-סקלָאֿפ ַא ךיוא ;גנודליב ערַאט
 ףיוא לאקאל ןייז טאהעג טָאה רעטצעל רעד .ןייאראפ טסנוק רעטייברא
 ,עיזַאנמיג ס'נאהאק ןופ עדייבעג רעד ןיא ,ראולוב רעדנַאסקעלַא
 עדייב יד .טעטיזרעווינוא-סקלָאֿפ רעד ןעװעג ךיוא ןיא ןעטרָאד
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 ירא םעד ןיא לייט ןעניטכיו א ןעמונראפ ןעבָאה טעיצוטיטסניא
 יד ןייז טגעלפ ןייאראפ טסנוק ןופ לאקאל רעד .ןעבעל רעטייב
 ןיא ךיז ייב ןעוו ,טייצ רענעי ןיא רעטייברא עשידיא יד ןופ םייח

 ןייק ןעוװעג טינ ןיא'ס ל?ייוו ,ןייז וצ ךילנעמנוא ןעוועג זיא בוטש

 טגעלפ ןייאראפ טסנוק רעטייברא רעד  טכיל ןייק ןוא גנוצייהשאב
 טסנוק רעד  ,הורּפֶא ןעניטסייג ןוא ןעשיזיפ ןופ רעטנעצ סלַא ןעניד
 ןעמענסיוא טנעלפ סאוו ,רָאכ םענהעש א טגָאמרַאפ טָאה ןייארַאפ
 טלעקיוטנע ךיז ןעבָאה ןייארַאפ טסנוק םעד ןופ ,ןעטרעצנַאק ףיוא
 רענליוג יד סלא ןעראוועג טסואוואב ןענייז סאוו ןעטסיטרא יד

 ."עּפורט

 ךיז ןעריזילאנעל וצ ןואורּפ א ןעראוועג טכאמעג ךיוא ןיא סע
 שינביולרע ןעטעבעג "דנוב, רעד טָאה קעװצ םעד וצ .שיטילָאּפ

 יב טנערפעגנָא טָאה ייצילַאּפ יד .בולק ןעשיטילַאּפ א ןענעפע וצ
 -חרומ ןופ רידנַאמָאק-טּפיוה רעד ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,ןע'גרובנעדניה
 טקוקעגכרוד טָאה רע יװ יֹזַא :טרעפטנעעג רע טָאה .טנַארּפ

 יוזא ןוא ,דנַאלסור ןיא ןעוועג ןענייז סאוו ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עֶלַא
 -נייק דנַאלסור ןיא זיא "דנוב ; רעד יװ ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַאזַא יו
 רָאנ .ןעביולרע טינ סָאד "דנוב, םעד רע ןעק ,ןעוועג טינ לָאמ
 "ךנוב, רעד זא טסואוועג טינ ךיבענ טָאה גרובנעדניה יו טקנוּפ
 עצנאג יד זא טסואוועג טינ רע טָאה יוזא ,דנַאלסור ןיא ןעוועג אי זיא
 עג ןעלערוטלוק ן'פיוא ייס ןוא ןעלענָאיסעּפָארּפ ן'פיוא ייס ,טייברא
 ,םעד ץוח א ."דנוב, ןופ שיטקַאפ טרהיפעגנָא ןעוועג ןזיא ,טיב

 וצ טינ טרעדָאפענ ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןעזָאלענסיורא "דנוב , רעד טָאה

 -ענ טלָאװעג ןעבָאה ןעשטייד יד סָאװ ,טייברא גנַאװצ ףיוא ןהעג

 ןעבָאה םעד קנַאד ַא עקַאט ןוא ,ננורעקלעפַאב רענליוו עצנַאג יד ןעמ
 ןעמעלַא ןעגנואוצעג טינ ןוא גנונדרָארַאפ יד ןעגיוצעגקירוצ ייז
 ,לייט ַא ןיולב ןעמונעג רָאנ ,טעװענַאלּפעג סע ןעבָאה ייז יו ,ןהענ וצ

 .רעדלעפ ןוא רעדלעוו יד ןיא ןעבילבענ ןענייז סע סנעבעל סעמעוו

 ייז ןעבָאה ,ענליו ןיא טניטסעפַאב ךיז ןעבָאה ןעשטייד יד ןעוו
 -נעט סיױרַא ןיא עכלעוו ,ננוטייצ עשידיא ַא ןעבענוצסיורא טביולרע
 ןד ןוא ןעזייר ןמלז ,רעגנאוושלא ,רד ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ךיל
 ןוא דנַאלשטײדדָארּפ ןייז טזומעג טָאה גנוטייצ יד .שטיוװָאנַאלּפַאק
 ןעביירש טרָאטעג טינ טָאה ,רוזנעצ רענניירטש א רעטנוא ןעוועג זיא

 ןעוועג ךָאד רעבָא ןיא ,ןעשטייד יד ןענעק טקעמש סָאװ ךאז ןייק ןעגעוו
 רעטייברא עשידיא יד זא  .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד רַאֿפ ץונ א
 ןיא ,גנוטייצ א רערעייז ראפ שינעביולרע טגנאלראפ ךיוא ןַאד ןעבָאה

 .ןעראוועג טנאזטנא גנאלראפ רעד

 טעמב טָאה עיצולאוער רעשיסור רעד ןופ ןעמוקנָא ן'טימ
 יד ןעביירטסיורא ןעלָאז ןעסור יד :סנייא טלָאװעג ענליוו ץנאנ
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 -נעפִֶא ןייז ןעביוהעגנא טָאה יקסנערעק ןעו .ענליו ןופ ןעשטייד

 ןוא -- גנורעקלעפאב רענליוו רעד ןופ ?ייט רעסיורג ַא טָאה ,עוויס

 "יד יד יוװװ דיירפ טימ טקוקענוצ -- ןעצנאגניא לייט רעטייברא רעד

 טינ טָאה ןעמ ןעװו ןעטנעמָאמ ןעוװועג ןענייז סע .ךיז ןעקַאּפ ןעשט

 ןעוועג זיא'ס רעבָא ,ןעסור יד ףיוא נידנעטראוו ,טכענ ןייק ןעפָאלשענ

 טָאה ךָאד .ןעבילבעג ןענייז ןעשטייד יד .,ןעטראוו רעד טסיזמוא

 ײטרַאּפ ןוא טעטילאנאיצַאנ עדעי .טייקנידעבעל א ןעביוהעגנָא ךיז

 טָאה ייז ןופ ערעדעי ןוא ןעריזינַאנרַא רעטסעפ ןעמונעג ךיז טָאה

 ןעהייר עשיטסילאיצַאס יד ןיא וליפא .תונובשח ערעדנוזַאב טָאהעג

 -םיונוצ ךיז ןעניז סע .ןעװעג טינ ננוניימ עבילטייהנייא ןייק ןיא

 / -ליו ןופ ןעייטראּפ עשיטסילאיצַאס יד ןעצנערעפנַאק ףיוא ןעמוקעג

 סעיצַאטנעירַא יד ."דנוב, ,עשיסור-סייוו ,עשיווטיל ,ס .ּפ .ּפ :ענ

 ;ןעלױּפ וצ ןערעהעג ףראד ענליו זא -- .ס .ּפ .ּפ :ןעװעג ןענייז
 רעד ; דנַאלסור-סייוו ֹוצ -- ןעסודיסיוו ;עטיל וצ --- רעניווטיל
 -ןנָאק יד ןופ ןוא דנַאלסור וצ ןערעהעג ףרַאד ענליוו זַא -- ?דנוב ,

 / .ןעזָאלעגסיױוא טינ ךַאז ןייק ךיז טָאה ןעצנערעפ

 ,ןעגנאגעגנא ןענייז ןעגנולדנאהרעטנוא-םולש רעקסירב יד תעב

 טּפעלשעגנפיונוצ טָאה רע ענליוו ןייק ןַאמּפָאה ?לארענעג ןעמוקעג ןיא

 יז טָאה -- םיחלג רקיע רעד -- םירעױוּפ עשיווטיל טרעדנוה רָאּפ א
 -ראד ןֹוא ,"קלָאפ ןעשיווטיל ןופ רהָאפנעמאזוצ , ןעבענעג ןעמָאנ א

 -נוא גידנעטשסבלעז ןייז ליו עטיל ןא ,עיצולאזער ַא ןעמונעגנָא ןעט

 עיצולאזער אזא טיס .דנאלשטייד ןופ טארָאטקעטַארּפ םעד רעט

 ןומ דנַאלסור זא ,קסירב ןיא ןעזייואב טלאוועג ןעשטייד יד ןעבָאה

 -וצ ןעייטראפ עלא ןעבירטעג טָאה סָאד .עטיל ןופ ןענָאזּפָא ךיז

 גניטימ אזא .ענארפ רעד ןענעוװו גניטימ ןעסיורג א ןעפורוצפיונ

 ןענעק טגָאזענסױרַא ךיז ןעבָאה רענדער עֶלַא ןוא ןעמוקענרָאפ ןיא

 רעטעּפש רעבָא טָאה סָאד .ןעשטייד יד ןופ עיצַאּפרוזא ןימ אזא

 -- עשידיא יד ךיוא -- ןעיײטראּפ עכילרעגריב יד טרעטשעג טינ

 טָאה סָאװ ,עבירַאט רעשיווטיל רעטסואווַאב רעד ןיא ןעטערטוצניירַא !
 .עטיל ןופ גנורינער רעד ראפ טרעלקרע ךיז

 ןיא ךיוא ןיא עיצולָאװער רעשטייד רעד ןופ ךורבסיוא ן'כָאנ
 -רעביא טָאה סאוו ,טָארךעטאדלָאס א ןעראוועג טעדנירגעג ענליוו
 גינייוו ךיז ןעבָאה עטסאעב עשטייד יד רעבָא .טכאמ יד ןעמונענ
 ןעבָאה טונימ רעטצעל רעד זיב .גנורעקלעפַאב רעד ענונב ןעטיבעג

 -ַאב רעד ןופ "רעײטשיּפָאק, יד ןענַאמוצפיא טלהעפראפ םינ ייז

 טפראדעג טָאה טנידרַאפ סעּפע רָאנ טָאה סָאװ רעדעי סאוו ,גנורעקלעפ

 ןוא טריזינַאנרַא רעטסעפ ךיז ןעבָאה רעטייברַא יד ךיוא .ןעלהָאצ

 .רעטנאסערעטניא ןעראוועג זיא ןעבעל עכילטפַאשלעזעג עצנַאג סָאד
 ןעלהַאװ וצ ןעטיירג ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעײטראּפ עשידיא עלַא
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 ךיז טָאה סע .הליחק רעטלהעװעג-שיטַארקַאמעד רעטשרע רעד רַאפ
 טָאה טַאד-רעטיײברַא רעד ןוא ,טַאר-רעטייברא ןא טעדליבענ ךיילג
 -עדָאפ עטשרע יד .ןעשטייד יד וצ ןעננורעדַאפ טלעטשעג ןיוש
 יד ןופ עטריטסערא עשיטילָאּפ יד ןעזָאלסױרא ןעװעג ןיא גנור
 -.סערא יד ןוא טַאנָאמ א קעװַא ןיא סע יו םעדכָאנ ןוא .סעמרוט
 -עג טַאר-רעטייברַא רעד טָאה ,ןעראוועג טיירפַאב םינ ןענייז עטריט
 י | ,ןָאט ןיילַא סע טוואורּפ

 -טסירק) ןעטכַאנייו ןופ טנעװַא ןעטשרע םעד סָאד זיא ןעװעג
 -קעלע רעד ףיוא קעװא זיא טאאר-רעטייברא ןופ עיסימָאק א .,(סעמ
 -שיקול ןיא קעװַא ןוא ירטקעלע יד טלעטשענּפֶא ,עיצנַאטס רעשירט
 ןענייז עכלעוו ,ןעטַאדלָאס עשטייד ןופ ףליה רעד טימ .עמרוט רעק |

 יזא .עמרוט יד ןעמונראפ עיסימָאק יד טָאה ,ןעטסילאיצַאס ןעוועג
 -נוא טיול ,עיצנאטס יד טָאה ,עמרוט יד טָאהעג ןעבָאה רימ יװ ךיג
 ןעביֹוהעגנָא טָאה עיסימָאק יד ןוא ןעטייברא ןעמונעג ,להעפאב רעז
 ןעועג זיא עיסימָאק רעד ןופ רענייא ,עטריטסערא יד ןעיײרפַאב וצ
 . יד טקוקענכרוד ןעבָאה רימ ןעו .תורוש יד ןופ רעביירש רעד
 -ַאלעצנַאק ןיא ייז טרהיפענסיורַא ןוא ןעטנַאטסערַא יד ןופ רעכיב
 18 ןופ עּפורנ א ןָא ןעסיוטשעגנא ךיז רימ ןעבָאה ,עמרוט ןופ עיר
 יד .ךרָאמ ראפ טוט םוצ טּפשמ'ראפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ
 -םיוא ןַא טכַאמעג רָאנ ןעבָאה ייז זַא ,טרעלקרע ןעבָאה עטריטסערַא
 יז ןעסייה ראפרעד ןוא ןעשטייד יד ןענעג ףרָאד ַא ןיא דנַאטש
 ,ענארפ א ןעװעג עקַאט ןיא ןזנוא ייב .,רעדרעמ ןעשטייד יד ייב
 .טיירפאב ייז רימ ןעבָאה ךָאד ,רעדרעמ ע'טושּפ טינ ןענייז ייז יצ
 .זנוא וצ טייקרַאבקנַאד טימ לופ ןעגיוא ערעייז ךיא העז טציא ךָאנ

 ַא ןעיירפאב וצ טלעטשעגנייא ךיוא ךיז טָאה עיסימָאק יד
 רעכלעוו וצ ,טנערפעג םהיא בָאה ךיא ןעוו .קאילַאּפ ןעניטכעדראפ
 רע ןיא טשרעוצ ןא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,רע טרעהעג ייטראּפ
 ןעשיווצ ןעוועג טינ רע ןיא יצ ,רעכיז טינ טייוו ןיב ךיא .קאילַאּפ א
 ףרַאד .ענליוו ןיא םָארנָאּפ ןעטשרע םעד טכַאמענ ןעבָאה סאוו ,יד
 ..?גנואיירפַאב ןייז ראפ ןעוועג ןיב ךיא סאוו ,ןעסירדרַאפ רימ

 טכַאמ עשטייד יד טָאה עיצולָאװער רעשטייד רעד רַאֿפ גנַאל ךָאנ
 רעטייברא רענליו יד דצמ טייהנעדירפוצמוא יד ןעריּפש ןעמונעג
 ןברק ןעטשרע םעד .סעיסערּפער וצ ןעמונעג ךיז טָאה יז ןוא רהיא טימ
 ןעועג תמאב זיא רעכלעוו ,ן'שטיװעלַאכימ .ב ןעבילקעגסיוא יז טָאה
 .ענליוו ןיא טפאשרעטייברא רעטריזינַאנרָא רעצנַאג רעד ןופ ּפָאק רעד

 ן'תמא ןייז רעטנוא טנעקעג טָאה ענליוו ןעמעוו ,שטיװעלַאכימ .ב
 -םיוא ןוא רהיפעגנֶא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא ,יקציבזיא ףסוי ,ןעמָאנ
 -עג ןעבָאה ןעשטייד יד ןוא ,ענליוו ןיא גנוגעוַאב עצנַאג יד ןעטלַאהעג
 ,גנוגעווַאב יד טיוט ייז ןעכַאמ ,וצ םהיא ןעמענ ייז ןעוו זא ,טביולג

4 



 208 טנליוו ןיא גנונעװַאב רשטייברא יד

 -ַאכימ ןעריטסערא וצ ןעראוועג ןעבענעגספיורא זיא ?חהעפַאבכ ַא

 סע .רעגַאל סנַאיצארטנעצנַאק ַא ןיא םהיא ןעקישרַאפ ןוא ן'שטיוועל

 ןיא ןוא ךיז ןעטלַאהַאבוצסױא ןעבענעננייא רעבָא םהיא ךיז טָאה

 -ראפ םהיא לָאז ןעמ זא ,ט'לעוּפ'עג ןעמ טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא

 טָאה ןעמ .ןעלױּפ-ןיורק ןייק ןעקישסיורַא ףיוא רענַאֿפ םעד ןעטייב

 -צונ רעקיניוו טםינ זיא רע ואוו ,עשראוו ןיא טקישענסיורא םהיא

 | ,ננונעוואב רעקיטראד רעד ןעוועג ךיל

 .רעדנַא ןִא לעסיבא ןעמוקאב ענליוו טָאה םולש רעקסירב ן'כָאנ

 .ענליוו ןיא "דנוב , .ד .ס ןופ ןעטעטימָאק יד ןופ רענויא
 ןוקָא .שונוא :סקנול וצ סטכער ןופ ,גידנעציז ,עהיור עטשרע

 .ונזעלעשז .ו ,לַאטנעזָאר ַאננַא ,קַאװטיל .א ,(עדַאנַאק ןיא טצעי)
 .ווָאק

 ,שטיװָאנַארַא .ו ,ןייטשּפע .ר ,ןייטשנייו .9 : עהייר עטייווצ
 .שטיוואילעבא ,קיווָאנ

 ,ןענעואב וצ ךיז רעכילנעמ ןעראוועג סע סאוו ,םעד טימ ןהעזסיוא

 .ןפוא ןעטצינערנַאב א רהעז ףיוא שטָאכ

 ַא יװ יױזַא ןעװענ ענליוו זיא ןיירַא ןענייז ןעשטייד יד טניז

 ןעװועג ןיא טנָארפ רעד סאוו םעד בילוצ ,גנוטסעפ עטרענַאלַאב

 -וצסיורא טביולרע ןעוועג טינ םענייק זיא'ס ןוא טָאטש םוצ טנעהָאנ

 רעקרַאפ ווירב ןייק וליפא ,טָאטש ןיא ןערהָאפוצניירא רעדא ןערהַאפ

 .ןעועג טביולרע טינ זיא

 ענליו ןופ טביולרע ןעראווענ זיא קסירב ןיא ךַאמּפָא םעד טיול
 ןעבענעג ןעבָאה ןעשטייד יד .דנאלסור ןייק ןערהעקוצמוא ךיז
 ןעשנעמ ךס א .ןערהָאּפ טלָאװעג ןעכָאה סאוו ,יד ראפ ןענַאלּפָארע

 סע .דנאלסורד ןיא קעוװא ןענייז ןוא ענאל יד טצונעגסיוא ןעבָאה

 עשטייד יד ןופ ןעטַאדלָאס עשיסור יד ןעמוקנָא ןעמונעג ךיוא ןעבָאה
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 ךיז ןעבָאה ױזַא ,דנַאלסור ןופ םידיחי ךיוא ןוא ןערעגַאל-ןעגנאפעג
 .ןעוועג טינ טייצ עצנַאג יד זיא סָאװ ךַאז ַא ,ןעשנעמ ןעטייב ןעמונעג

 ןיא רערהַאפכרוד יד ןעשיוצ :דָאזיּפע ןַא ךיז טקניידעג'ס
 ןופ רעציזרָאפ רעד ,יקסווָאנילַאמ ענליו ןייק ןעמוקעג טלָאמעד
 ןיא סאוו ,קיװעשלָאב רעטסואווַאב א ,עמוד ןיא עיצקַארפ .ד .ס רעד
 טּפשמ םוצ דנַאלסור ןיא ןערהָאפעג ןיא רע .רָאטַאקָאװַארּפ א ןעוועג
 .טכאמ רעד ייב ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ןעוו ,סעקיוװעשלָאב יד ןופ
 טָאה ןעמ זא ,גנודלעמ א ןעװעג זיא עװקסָאמ ןיא ןעמוק ןייז ךָאנ
 :טנערפעג ךיז רימ ןעבָאה ,ענליוו ןיא ,טלָאמעד .ןעסָאשרעד םהיא
 ןיא יצ ןוא ?ןערעוו וצ ןעסָאשעג ןערהָאפ וצ םהיא טניול סָאװ
 ס'נינעל ןעוועג ,טגיטכעדרַאֿפ טָאה ןעמ יװ ,השעמ עצנַאנ יד םינ
 / טרהָאּפ טציא ןוא ,ענַארכָא יײצילַאּפ ןיא ןעניד לָאז רע זַא ,לַאפנייא
 ? םייהַא ךיז וצ  ןע'נינעל ןופ רעניד רעיירטעג א יוװ רע

 ןעועג ךיוא ןיא דנַאלסור ןופ ענעמוקעגנָא-ינ יד ןעשיווצ
 גנונעװאב רעד טרעייטשענייב ךס א טָאה רעכלעוו ,ךיירנייוו סקַאמ
 -סיורא ןעבעגעגנייא ךיז טָאה עיצַאּפוקֶא רעשטייד ןופ געט עטצעל יד ןיא
 ,רָאטקאדער רעד ןעוועג זיא ךיירנייוו ואוו ,גנוטייצ עשידנוב ַא ןעזָאלוצ

 עשידיא ךס א ןעוועג ןענייז עיצַאּפוקַא רעד ןופ ןעטימ ןיא ךָאנ
 -יד יד ראפ ןענהַאב יד ףיוא טיײברַאעג ןעבָאה סאוו ,רעטייברא
 יד ןוא עיצולָאװער עשטייד יד ןעכַארבעגסױא זיא'ס ןעו .ןעשט
 עשידיא יד ןענייז ,ןיירא געוו ןיא ןעביילק ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעשטייד
 ןעפלָאהענטימ ןעבָאה עכלעוו ,יד ןעוװעג ןענהַאב יד ףיוא רעטייברא
 -טיל יד טלָאװ ,לַאפ רעד טינ ןעו .ןעמענראפ וצ ייז עשיווטיל יד
 -נעבענוצ .ןענהַאב ןייק טאהעג טינ טייצ עגנַאל ַא ךָאנ הכולמ עשיוו
 טרהיפעגנָא טָאה רעכלעוו רעד ןעוועג זיא םיובנעזָאר דיא רעד זא גיד
 ,עוקסָאמ ןיא --- 1919 --- עיצאנעלעד-םולש רעשיווטיל רעד טימ
 רעטכייל ךס א ןעוועג זיא םהיא זַא ,טגָאזעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ןוא
 ייז רעניווטיל יד ןעדיירוצנייא יו ,ןעסור יד ןופ ענליוו ןעמוקַאב וצ
 רעד ןופ ןינב םעד ןיא זא ,ןעגָאז ןעמ זומ . . . ןעמענ סע ןעלָאז
 סָאד ךיז טנעכער רעוו רָאנ .קלח ַא ןעדיא ןעבָאה הכולמ רעשיווטיל
 . . . ?םעד טימ םייצ עקיטנייה

 ענליוו ןופ קעװַא ןעשטייד יד ןענייז עיצַאּפוקָא רהָאי יירד ךָאנ
 .ןעמוקעג ןענייז ייז יו גיד'בוט-םוי ױזַא טינ טייוו

 .ןעװעג טינ ךיירפ ןייס ענליו רַאֿפ ןיא םעדכָאנ ךיוא ,רעבָא
 ,ןעלױּפ :טכַאמ יד ןעטייב ןופ הרדס א ןעבױהעגנָא ךיז טָאה סע
 .ןעלױּפ רעטייו ןוא ?עטיל-לטימ , ,רעניווטיל ,ןעלױּפ רעדיוו ,ןעסור
 -טפַאשלעזעג עיינ ,עמרוט ,רעגנוה ,ןעמָארגָאּפ ,תורצ עיינ לָאמ סעדעי
 ןופ טייק עכילדנענוא ןַא ...ןעשינעהעשעג ערעדנַא ,ןעטייקגיטעט עכיל
 ,ענליוו ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד רַאפ ןעננובעלרעביא ערעווש
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 ירעטײברַא רעד ןפ דנַאטשוב רעגיטציא רעד

 ענליוװ ןיִא גנוגעװַאב |

 טימ טכער טימ ךיז ןעסיורג רענליוו יד
 -לעו רעד ןופ .ַאווינ ןעלערוטלוק ןעכיוה םעד

 ץענ רעד טי :גנורעקלעפַאב רעשידיא רענ
 -ענסיוא רעד טימ ,ןעלוש עכילטלעוו-שידיא/

 טימ ,עיואנמינ רעכילטלעוושידיא רעטנעכייצ

 יד טימ ,טוטיטסניא ןעכילטפאשנעסיו םעד

 רעבָא .וװ .זא .א ,.וװ .זַא .א ןעקעטָאילביב

 רעד ןופ בצמ ןעכילטפַאשטריו םעד טימ
 -ָאקע רעד טימ לעיצעּפס ןוא -- ענליוו טָאטש

 "יו ייז ןעבָאה -- גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ ענַאל רעשימָאנ

 יי ,ץלָאטש ןייז וצ טנורג גינ

 / "נַאה רעדָא רעלעירטסודניא ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא ענליוו

 ,עשידיא סרעדנוזַאב ,רעטיײברַא לייט רעטסערג רעד ,רעטנעצ סלעד
  .ערעסערג רעדָא ערענעלק ,ןעטַאטשרַאװ ןיא טיײברַאענ גידנעטש טָאה
 -בַאפ ערעסערג עטלהעצעג טָאהעג טָאה המחלמ-טלעוו רעד רַאפ ענליוו

 -ײברַא רחעמ ןוא 100 וצ טיײברַאעג ןעבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןעקיר

 -עמ ,ןעקירבַאפ ןעטרעװנָאק ,קַאבַאט ,לַאטעמ ןעוועג ןענייז סָאד ,רעט
 -נַא ןוא ןעקירבַאפ-ןעקָאז ,ןעיײרעברַאג ,ןעקירבַאפ יירעטסוש עשינַאכ
 ןיא ,ןעטַאטשרַאװ רעטשרעב ןוא רעשמעז יד ןיא ךיוא רעבָא ,ערעד
 -ערט טנעקעג ןעטלעז טינ ןעמ טָאה ןעכַאפ רעטסוש ןוא גנודיײלקַאב
 .טַאטשרַאװ ןייא ןיא רעטייברַא נילדנעצ עכילטע וצ ןעפ

 -ור רעסיורג רעד .לת א טכַאמענ םעלַא םעד ןופ טָאה המחלמ יד
 ןעשילוּפ ןעכילרעניא םוצ ,ןעסָאלשעג ענליוו רַאפ זיא קרַאמ רעשיס
 ַא ןהֶא טָאטש א ןיא'ס .טירטוצ םעניילק ַא ךיוא יז טָאה קרַאמ
 ףיוא ןָא ךיז ןעמ טסיוטש רהיר ַא ךיז טיג ןעמ ואוו ,דנַאלרעטניה
 ,דנַאלסור-ןעטַאר : רעדנעל יירד ןופ ןערעירַאב-ץינערג יד .ץינערג ַא
 -רעד וצ יז ןעהָארד ןֹוא םורַא טסעפ יז ןעּפַאכ עטיל ןוא דנַאלטעל
 | .ןעקיטש

 -ביר רעד ןיא זיא גנַאנסױרַא רעיירפ רערעטיירב רעניצנייא רעד
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 עירטסודניא יד ןיא ןענָאיַאר יד ןיא רעבָא .עשראוו-קָאטסילאיב גנוט
 ךיוא רעטציא ןיא יז ןוא ,ענליוו ןיא יווװ רעכעה ןענַאטשעג גידנעטש

 -עג רענליוו ןופ ףרָאד רעד .ןערירוקנָאק וצ ייז טימ דנַאטשמיא טינ
 רעד רַאפ קרַאמדץַאזּפָא םעד ךיז טימ ןעלעטשרָאפ ףרַאד רעכלעוו ,טנענ

 ַא ןיא ןעדָאב רעד ;טמירָארַאפ קיד'ארומ זיא ,עיצקודָארּפ רענליוו

 יד ןוא ,רעניטשינ ַא םירעיוּפ יד ןופ ץיזַאב-דרע רעד ,רערעגָאמ ץנַאג

 .ןעביוהעג טינ טעמכ המחלמ-טלעוו רעד טניז ךיז טָאה קינכעט

 ןיא קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ םישדחזנינָאה יד ןיא זַא ,תמא

 וצ סולשַאב ַא ןערָאװעג ןעמונעגנָא גנולמאזראפ-סגנודנירג רעד ןיא

 יד וצ דרע יד ןעפיוקרַאפ ןוא סקעטנָאיַאמ עסיורג יד ןערילעצרַאּפ
 ןעבָאה םיצירּפ יד ,ריּפַאּפ ן'פיוא ןעבילבעג רעבָא זיא'ס ,םירעיוּפ

 -ופָארּפ ןעבָאה עכלעוו ,עניצנייא יד ןוא ; תוחנה ןעמוקַאב רדסכ

 ערעכעה יד ןעוװעג ןענייז ,עיצַאלעצרַאּפ רעזייולייט רעד ןופ טריט

 -עג יד ןעריזינָאלַאּפ טפראדעב ןעבָאה עכלעוו ,רעמענלייטנא-המחלמ

 / .ןעסערק םירעיוּפ עשיווטיל ןוא עשיסור-סייוו טימ עטצעזאב טכיד
 טייקטנעהַאנ רהיא ןופ טריטיפָארּפ ענליוו זַא ,ןעניימ ןעק ןעמ

 תמאב ןוא .רעטנעצ טיזנַארט סלא תוכולמ יירד ןופ ןעצינערנ יד וצ

 -ויצ עכילקילנ יד ןיא --- ,המחלמ-טלעוו רעד רַאפ ןופ ןעטייצ יד ןיא

 ןופ רהיפסיורא ןוא רהיפניירא ןעיירפ ןעניסעמסינטלעהרַאפ ןופ ןעט

 ךיז טָאה רעטציא .טרירעּפסָארּפ טעטש-ץענערג יד ןעבָאה --- תורוחס

 ןשיװצ ןעננודניברַאפ סלדנַאה יד .טרעדנעענ לַאקידַאר עגַאל יד

 טינ טעמכ טָאה דנַאלטעל ;עגיטשינ ןענייז ןעליױּפ ןוא דנַאלסור-ןטַאר

 -רַאפ ערהיא ,ןעליוּפ ןיא ןערהיפסיורא רעדָא ןעדהיפוצניירַא סָאװ

 ךָאנ ןָאק עטיל .עטיל ךרוד ןעהעג רעדנעל ערעדנַא טימ ןעגנודניב

 -ױּפ טימ טָאה ןוא ענליוו ןופ טסולרַאפ ן'טימ ןעכַאמ םולש טינ ץְלַא
 ןעלױּפ ןופ ץנעדנַאּפכערָאק יד וליפַא .טינ אשמו ענמ םוש ןייק ןעל

 ןופ עזייר יד ; הכולמ עדמערפ א ךרוד טהעג קירוצ ןוא עטיל ןייק

 טמענ ,העש רָאּפ ַא טרעיודעג רעהירפ טָאה עכלעוו ,ענווָאק ןייק ענליוו
 ןעשיווצ רהעקראפ-טפול רעד יוו ,טייצ רענינייו טינ טעמכ ּפָא טציא
 | ,עקירעמַא ןוא עּפָארײא

 -ךנעזיוט טרעדנוה לָאמ ייוצ יד טבעל עשז ןענַאװ ןופ ןכ לע
 -פעו ףיוא אישק א תמאב ןזיא'ס ?ענליוו ןופ גנורעקלעּפַאב עניּפעק
 ןוא עכילריפסיוא ןא טרעדָאפ ןוא ןערעפטנע וצ טכייל טינ זיא'ס רעכ
 -ַאכ רַאּפ א ףיוא רָאנ ןעזייוונָא ָאד ןעלעוו רימ .גנולדנַאהּפָא עכילטנירג
 1 .ןעכירטש עשיטסירעטקַאר

 ןיא ןעמונרַאפ ךילסילשסיוא טעמכ ןענייז רעטייברַא עשידיא יד
 א ןיא ןעשנעמ רָאּפ וצ טײברַא ןעמ .לעדנַאה ןֹוא יירעקרעװודנַאה

 -נעצ עכילטע ןצ ןעמענראפ עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא ;טַאטשרַאװ
 ;רענניפ יד ףיוא ןעלהעצסיוא ןעמ ןעק ,רעטייברַא טרעדנוה זיב נילד
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 -ָאידַאר ,ננוטיײברַאסיוא-נרַאוװרעטופ ןופ ןעקירבַאפ רַאּפ ַא ןענייז סָאד
 -לוו עטמירַאב ענילָאמַא יד ;ךיש ןוא ןעוורעסנָאק ,ןעטַארַאּפַא

 .טּפמורשעגנייא ןעניַיז יירעדיינש ,יירעשמעז ,יירעקירטש יוװ ,ןעכַאפ רענ
 -סוק רעדָא ךעלרעטסיימ לָאצ יד ,רָאג זיב טלעקערבוצ ןוא ןערָאװעג

 ןעסקאוו ,ןעפליהעג רֶאֹּפ ַא טימ רעדָא ןיילַא ןעטײברַא סָאװ ,ןערַאט
 סנעטסבעה ןעמ טײברַא ןעמָארק ןוא ןערָאטנַאק יד ןיא .ןעמַאװש יו
 הכולמ עטריזילָאּפָאנָאמ ןוא עלַאנומָאק יד ןיא .עטלעטשעגנָא 2--5 וצ
 ,גנוטײל-רעסַאװ .,ןעקירבאפדזַאנ ןוא עירטקעלע יװ ,ןעגנומענרעטנוא
 -ודיא יד ןעבָאה ,לָאּפָאנָאמ ןעפנַארב ,ןעקירבַאפ-לעבעוװש ןוא קַאבַאט
 ענַאל יד ןיא שינַארט סרעדנוזַאב .טינ טירטוצ ןייק רעטעברא עש
 ,לוש יד טזָאלרַאפ רעכילטנעגוי ַא ןעו .טנענוי רעטעברַא רעד ןופ
 :ענארפ יד טייקמאזיורג רעצנַאנ רעד טימס םהיא רַאפ ךיז טלעטש

 .1951 ,ענליוו ,הילפנעמַאזוצ "טפנוקוצ , רעטשרע

 -ןייא ןייא רָאנ טנָאמרַאפ ענליו ?ןעמענ ךיז סָאװרַאפ ,ןָאט סָאװ

 ן'רַאֿפ ,רעווש רעייז זיא טַאטשרַאװ ַא ןיא ןעמוקנָא ,לוש-ךַאֿפ עגיצ

 ןוא ןערעייטש עטרעסערגרַאֿפ טימ ןעדנובראפ סָאד זיא רעקרעװדנַאה

 -ענ ָאי ןיוש טָאה רעכילטנענוי רעד ןעוו ןוא .טינ םהיא טניול סע

 טציא רע סייו ,רעטסיימ א ייב ערעל ןייז רעדָא ,לוש-ךַאפ יד טגידנע

 רעד ןופ ענַאל יד זיא רעסעב ךס ןייק טםינ .ןָאטוצניהַא ךיז ואוו טינ
 ןעלושי-לעטימ יד ןופ ןעטנעירוטיבא יד ןופ ;טנענוי רעטנעגילעטניא
 טימ לופ טנעגוי רעד ףיוא ןעקוק וצ ןייּפ א זיא'ס .ןעלוש-ךיוה ןוא
 ןעדנעוואוצנא ואו טינ טניפענ עכלעוו ,טפַארקסנעבעל ןוא עינרענע
 | .תוחוכ ערהיא

 יד טימ הצע ןא זיא סע יװ ךיז טינ ץנענילעטניא עשיליוּפ יד
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 טײקגיזָאלסטיײברַא יד ;סעלעטש הכולמ ןוא עלַאנומָאק עכיײרלהָאצ
 -לעזעג יד ,סיורג גונעג ךיוא ןיא רעטייברַא עשיליוּפ יד ןעשיווצ
 -טָאטש רעד ךרוד טריזינַאגרָא ןערעוו עכלעוו ,ןעטייברא עכילטפַאש
 רהעז ךָאנ וצרעד ןערעװ ןוא םי ןיא ןעּפָארט ַא ןענייז ,גנוטלַאװרַאפ

 ,טלהָאצַאב טכעלש
 -רא עשידיא יד ןערעוו ןעטייברַא ענידענַאלק יד וצ וליפַא רעבָא

 "ייז ייז ןוא ,ןעזָאלענוצ טינ םיצורית ענעדישרַאפ רעטנוא עזָאלסטייב
 -יד ןופ ןעלַאפ ןענייז ךָאד .טיוט-רעננוה ףיוא ןעזיוועגנָא תמאב ןענ
 -רע סָאד ןוא ,ענליוו ןיא גנוניישרע ענעטלעז ַא טיוט-רעננוה ןטקער
 ךיז ןעזיװַאב טָאה טייקמירא עשידיא יד סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלק

 דמ ועממקונאטנאאטגסאט טאטנס טו עלענד ינ ער עי טענער רוט

 ווָאקינזעלעשז .י

 עשיטסידנוב עטסוויטקַא יד ןופ רענויא
 .ענליוו ןיא רעוט רעטייברַא ןוא

 ןיא םיוא ןעמוק עכלעוו ,ןעגנוגנידַאבסנעבעל ענױזַא וצ ןעסַאּפוצוצ
 .ץנעטסיזקע ןעכילשנעמ ַא ראפ ךילנערטרענוא גולפ

 רעד ןיא זַא ,ןערעװ רהָאלק ףרַאד המדקה רעצרוק רעד ןופ
 -ּפֶא ןעפרַאד סָאװ ,סעיצאזינַאנרָא רעטייברא ןענעק ענליוו רעגיטציא
 "ליו רעד ןופ תוהמ ןעכילטפַאשלעזעג ןוא ןעלעירעטַאמ םעד ןעלניּפש

 -ַאֹּפ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ ערהיא -- ,טפַאשרעטייברא רענ
 ,ןערירעּפסָארּפ טינ -- ןעײטרַאּפ עשיטיל

 -נייא ענליוו ןיא ךיוא ,ןעלױּפ ץנאג ןיא יװ ,טָאה "דנוב, רעד
 רעד .סאנ רעטייברַא רעשידיא רעד ףיוא עינָאמענעה ןייז ןעטלאהעג

 .ֹוצ תוכייש ַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטיבעג עלַא ףיוא גיטעט זיא "דנוב,
 ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ?ייט רעטסערג רעד .ןעסערעטניא רעטייברַא
 לייטנא ןעטסוויטקַא םעד טמענ רע .סולפנייא ןייז רעטנוא ךיז ןעניפענ



 ו
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 -טרָאּפס ַא טָאה ,ןעלוש עכילטלעוטשידיא יד טימ גנורהיּפנָא רעד ןיא

 -ַאנרָאעיורפ עשיטסילאיצַאס ַא ,עיצַאזינַאנרָאטנענוי ַא ,טפַאשלעזענ
  רעײטשרָאֿפ ענייז טָאה ,דנאברַאפ-רעדניק ןעשיטסילאיצַאס ַא ,עיצַאזינ

 רעגיטומ ןייז ךיז טרעה םוטעמוא ;טַאר-טָאטש ןיא ,הליהק רעד ןיא

 םיאנוש עטסנעסיברַאפ יד ןליפא ,טרָאװ רעשיטסילַאיצַאפ רעטסיירד ןוא

 -וטיטסניא עכילטפַאשלעזעג ךילטנעפע יד ןיא ןזַא ,ןענעקרענא ןעזומ

 רעגידייטרַאפ רענעטלַאהעגנסיױא רעגיצנייא רעד "דנוב , רעד זיא סעיצ

 ןעטסערג ןיא רָאנ ,עשידיא רָאנ טינ --- ןעסערעטניא רעטײברַא יד ןופ

 .עניימעגלַא ךיוא לייט

 "דנוב, ןופ עיצאזינַאגרָא רענליו רעד ןיא לעטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 :ןעטימ ןוא -- .ענליוו ןיא "טפנוקוצ , ןופ יעליבוי רעגירי0
 .ווָאקינזעלעשז .ו ןוא וליגריוו ,ןחכ .ב

 -וצ , עיצאזינַאגרָא-טנענוי יד זיא -- גנונעפָאה ןוא ץלָאטש ןייז ---

 -ַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעננוטערטסיױרַא ןוא סעיצקַא עלַא ןיא . ,"טפנוק
 -ָאיצולָאװער םימ לופ ןיא יז ,ץַאלּפ ן'פיוא עטשרע יד יז ןיא עיצ
 יז .,טסייג ןעלאנָאיצאנרעטניא ן'טימ ןעננורדעגכרוד ןוא עינרענע רערענ

 -עהעשעג עניטכיו עלַא ןעצראה םוצ טנעהַאנ טמענ ןוא טרינַאער
 ןיא'ס .טלעוו רעצנַאג רעד ףיֹוא ננוגעוואב רעטייברַא רעד ןופ ןעשינ
 רעניו רעד ןעוו ,נעט ראורבעפ יד ןיא ןעקוקוצנָא יז גונענ . ןעוועג
 "רעדניק םעד ראפ רערהיפנָא סיוא טלייט ,"ןרעטשנעגרָאמ , בולק-טרָאּפפ

 טימ ךיז ןעסירענ ןוא טרעביפעג שממ טָאה יז .םזישַאפ ןעשיב
 "טפנוקוצ , יד ,?לעגנַארעג ןעניטולב םעד ןעטלַאהוצרעטנוא זיא סע סָאװ

 ןיא ?ייטנא ןעוויטסַא ןַא טמענ ,עיצקעס עשיטַאמַארד ַא ,ךָאכ א טָאה

 -רעדניק םעד רַאפ רעריפנָא סיוא טלייט ,"ןערעטשנעגרָאמ ,, בולק-טרָאּפס
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 רעדניק-לוש ןופ ?ייטנעטסרהעמ טיײטשַאב "ףיקס , ."ףיקס,.דנַאברַאפ
 ןוא םזיטואקס ןופ שימעג ַא ןיא סָאד ,רהָאי 18-19 ןופ רעטלע ןיא

 -ןעיורפ יד ךילדנע .טייברַא-סגנורעלקפיוא רעשיטילָאּפ-ךילטפַאשלעזעג

 -לעזעג-שיטילָאּפ ַא טרהיפ ןוא טריזינַאנרָא יז .."ףאי, עיצאזינַאגרָא
 םיוא טלַאה ,ןעיורפ ענידנעטייברַא יד ןעשיווצ טייברַא עכילטפַאש

 ,סרעטומ ןופ רעדניק ,רעטלע-?ושרָאפ ןיא רעדניק רַאפ ןעמייה-גָאט ייווצ
 .םייח רעד רעסיוא טיײברַא טימ ןעמונראפ ןענייז עכלעוו

 ףיוא ךיז טפערט "דנוב , רעד רעכלעוו טימ ,ייטראּפ עגיצנייא יד
 ןיא סָאד םנה .עשיטסינומָאק יד זיא ,סַאג רעטייברַא רעשידיא רעד
 -מאזקרעמפיוא עצנַאג ריא רעבָא זיא ,ײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא
 רהיא ;סַאג רעשידיא רעד ףיוא טעדנעוװעג ,ענליוו ןיא תוחּפל ,טייק
 טָאה יז עכלעוו ,סעיטַאּפמיס יד רָאנ ,עניטשינ א ןיא עיצַאזינַאגרָא

 .ַא ןופ ןעמָאנ ן'פיוא .ףאי , ןופ םייה-גָאמ ןופ רעדניק יד
 .1984 ,קַאװטול |

 -ערג גיסעמסינטלעהרַאפ ןענייז גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןעשיווצ
 -לַא יד רעסיוא ,ךיז טרהעלקרע סָאד  .עיצאזינַאנרֶא רהיא יווװ רעס

 ענליוו ןופ טייקטנעהָאנ רעד טימ לעיצעּפס ענליוו רַאפ ,תוביס עניימעג

 רענליו רעד ןופ רהיא טימ טייקנעדנוברַאֿפ יד ,דנַאלסור-ןעטַאר וצ

 ןייא ןייק ענליו ןיא טעמכ ָאטינ ןיא'ס ;גנורעקלעּפַאב רעשידיא
 -ןעטַאר ןיא רעהעטשרָאפ ערהיא ןעבָאה טינ לָאז עכלעוו ,עילימַאֿפ
 -רעד ןעליּפש דנַאלסור ןיא עיצארנימע ףיוא ןעטכיזסיוא יד .דנַאלפור
 ןוא "דנוב , ןעשיווצ ןעננוהיצַאב יד .עלָאר עניילק ןייק טינ ךיוא ייב
 -ומָאק יד .ןעלױּפ ץנַאנ ןיא יו עניבלעז יד ןענייז ןעטסינומָאק יד
 עשידנוב יד ןעסיײרוצּפָארַא ןעלטימ עלַא טימ ךיז ןעהימַאב ןעטסינ
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 ןענייאראפ יד ןעטלַאּפש ,ןעגנולמַאזרַאפ ערהיא ןערעטש ,עיצַאזינַאגרָא

 ןעדנעוו ייז עכלעוו ,ןעלטימ עטנַאקַאב-טוג עלַא יד גנַאג ןיא ןעזָאל ןוא
 ַא ךיז טקרעמַאב טייצ עטצעל יד .רענגעג ערעייז טימ ףמַאק ןיא ןָא

 -- "דנוב, םוצ ךיז ןערעטנענרעד וצ ןעטסינומָאק יד ןופ גנובערטש

 רעד ןופ טינשּפָא ןַא זיא סָאד רעבָא ,טנָארּפ ןעכילטייהנייא ןא ןעסילש
 .ןעלױּפ ץנַאנ ןיא ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ קיטקַאט

 ,טיג ענליו טָאה ןויצײלעוּפ עקניל יד ןופ עיצַאזינַאגרָא ןייק
 -ילעוּפ עטכער יד .אצמנב טינ טנענעג רעצנַאג רעד ןיא ייז ןענייז ?לכב

 ןעײטשַאב ייז רעבָא ,סעיצאזינַאנרָא-טנענו- עדנעטיידַאב ןעבָאה ןויצ
 -ייברַא רעד ףיוא ןוא ןעטנעמעלע עכילרענריבניילק ןופ סנעטסיימ

 .טינ העּפשה ןייק ייז ןעבָאה טפַאשרעט

 ךרוד ןעדנובראפ "דנוב, רעד ןזיא רעטייברַא עשיליוּפ יד טימ

 עגידנעטש ןייק .ס .ּפ ,5 ,יײטראּפ רעשיטסילאיצַאס רעשיליוּפ רעד

 עיצאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןעשיווצ טינ ןעריטסיזקע ןעגנודניברַאפ

 ןעצנאג ן'ראפ יו עניבלעז יד ןענייז תוביס יד .ס .ּפ .ּפ ןוא ענליוו ןיא

 ןופ ןעיירפאב טינ ץלַא ךָאנ ךיז ןעק .ס ,פ .ּפ .ןעליופ ןיא "דנוב ,

 -תטערטסיורַא עמַאוניימעג רעבָא ;עינַאלָאעדיא רעשיטסימרָאפער רעד

 ןַא ץלא ןערהאי עטצעל יד ראפ ןערעוו ןעֶלַאפ ענלצנייא ןיא ןענ

 עצנאג יד טרעייפ רהָאי עכילטע ןיוש .ענליוו ןיא גנוניישרע ערעטפע

 "וּפ יד ייס ,עשידיא יד ייס ,טפַאשרעטייברא עניניזטסואוואב רענליוו

 -ינַאמ ןעמאזניימעג ַא טימ --- יאמ ןעט1 םעד ,עשיסור-סייוו ןוא עשיל

 םענײמעגלַא םעד יו ,סעיצקַא טסעטָארּפ ענעדיישרַאפ ; נוצ-עיצַאטסעפ
 "רַאפ רעלאיצַאס רעד ןופ ננורעגרעראפ ןענענ ,1922 ,ץרעמ ןיא קיירטפ

 ןעטסילאיצַאס עשיכיירטסע יד טימ קיירטס-?היפענטימ רעד ,גנורעכיז
 -ענכרוד ןענייז סעיצקַא ערעדנַא ןוא ,רהָאי םעד ןופ ראורבעפ ןיא

 עלענַאיסעּפָארּפ יד ןוא ס .ּפ .ּפ ,"דנוב , ןופ םאזניימענ ןעראוועג טרהיפ

 .ןענייארַאפ

 -רעטניא לעמרָאפ ןענייז ענליוו ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד

 רעדָא ןענייז עגירעביא יד ,שיטקַאפ ךיוא סע ןענייז עגינייא ,עלַאנָאיצַאנ
 י-נאה ןופ ןענייארַאפ יד ןענייז ,לשמל ,יױזַא .עשיליוּפ רעדא עשידיא

 ןעצנַאג ןיא טעמכ ,רעקורד ,גנודיילקַאב ,רעשמעז ,עטלעטשעגנָא-סלעד

 -עג ןעבָאה רעטסוש ,רעבראג ,גנורענרעד ,רעטעברַא-יוב יד ,עשידיא

 ַא םענייא :ןענייארַאפ ייוצ ןעבָאה רעקורד יד .ןענייַארַאפ עטשימ
 עלעלַארַאּפ רעבָא ןענייז ?לכב .ןעשיליוּפ ַא ןעטייווצ םעד ,ןעשידיא
 -עג רעכלעוו ,טמַא-רוטלוק םעד ןָא .גנוניישרע ענעטלעז ַא ןענייַארַאפ

 רָאֿפ ךיז טימ טלעטש ןוא "דנוב , ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז טניפ

 :ןעסָאלשעגנָא ןענייז ,טַאדלארטנעצ רעװעשרַאװ ןופ גנולײטּפא ןַא

 רעשידיא רעטסערג רעד --- ,ןייארַאפ רעטלעטשעננַא-סלעדנַאה רעד



 לָאטנעוָאר .ַאנַא - 4

 ,ןענייאראפ רעשיניצידעמלעטימ ,רעכַאמקירַאּפ ,דײלקַאב -- ,ןייארַאפ
 .רערהעל ,םיבצק ,עטלעטשעגנָא רעטַאעט ןוא ָאניק ,ןעטװעצַאמרַאפ

 ייז ןענייארַאֿפ םהיא ןָא ענעסָאלשעננָא יד ןוא טמַא-רוטלוק רעד
 -ןיירק ןופ ןענייאראפ עשיליוּפ יד ,טַאר-זיירק ןופ רעדילנטימ ןענ-

 -בױו עלא .ס .8 .ּפ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז ןעניֿפעג טַאר

 ןערעוו ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןוא ןעלענַאיסעּפָארּפ רענליוו ןופ ןענארפ עגיט

 ןופ ?ייטנָא ן'טימ ןענייאראפ יד ןופ ץנערעפנָאק א ףיוא ןעסָאלשאב

 טָאה (יײטרַאּפ סננורינער) עיצַאנַאס יד .טמא-רוטלוק ןוא טַאר-זיירס
 -רא עשידיא ןיירא ןעיינ סע עכלעוו ןיא ,ןענייאראפ עגינייא ךיוא
 ןייא ןעבָאה ןעטסינומָאס יד .עניטשינ א ןיא לָאצ רעייז רעבָא ,רעטייב

 רעבָא ,ןעראוועג ןעסָאלשעג ןענייז ייז ,ןענייאראפ עכילטע טָאהעג טייצ

 | .ןעטלאהעננייא ייז ןעבָאה ןעכאפ עגינייא ףיוא העּפשה רעייז

 םינ ךיוא יוזא ןיא עכלעוו ,ננונעװַאב רעלענַאיסעּפָארּפ א ראפ
 טריזילַארַאּפ ןוא עניד'ארומ א גנולקערבעצ יד זיא ,קרַאטש רהעז
 -ַאב סטייברא יד ןעביוה וצ ףיוא גנוטערטסיורא עמאזניימעג עדעי
 ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ .טפַאשרעטייברא רענליוו רעד ןופ ןעגנוגניד
 ,ךאפ ןעצנאג א ןופ ןליפא ,סעשזנארב ענלעצנייא ןופ סקיירטס רָאפ
 יד ךיז טָאה עיצקא ןייא ןיא ןענייאראפ עלא ןעמעננעמאזוצ רעבָא

 טהימַאב טמַא-רוטלוק רעד .ןעבענעננייא טינ ענליוו ןיא ןערהָאי עטצעל

 -ולנטימ-סנייאראפ יד ןעשיווצ טייברא רוטלוק ןערהיפ וצ ךיוא ךיז
 ,ןעטנעווָא-סגנולייורַאפ ,ןעגנוזעלרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ םריזינַאנרָא ,רעד
 .ןעמֹונעגנָא טינ טייברא יד טָאה םענרַאפ ןעסיורג ןייק רעבָא

 -נעטייברַא עשידיא יד טנעמָאמ ןעניטציא ןיא סיוא טהעז ױזַא
 ךָאד רעבָא .רעכילהערפ ןייק טינ זיא ?כה ךס רעד  .ענליו עגיד

 .ךָאד ךיז טלעדור'ס ןוא טבעל'מ .טנעה יד ּפָארַא טינ ןעמ טזָאל
 -ולֲאּפ יד ןיא קרַאטש ױזַא טינ טמָארטש טּפַאשרעטײברַא יד ביוא
 סָאד טיידאב ,ןענייאראפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא ןוא ןעײטרַאּפ עשיט
 .ןוא טיונ יד ; ניטסולספמַאק טינ ןוא ןענַאטשענּפָא זיא יז זַא ,טינ ךָאנ
 -סיה עדנערידיצעד יד ןיא רעבָא ,ניד'ארומ ןעקירד טייקגיזָאלסטײברַא
 יד -- ענליוו רעטייברא יד -- ענליוו טעװ ןעשינעהעשענ עשירָאט
 .טײהנעגנַאגרַאפ רהיא ןעטַאררַאפ טינ -- "דנוב , ןופ עלעניוו
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 90 ,וַאמ

 ּולוו

 19 ,טסוגווא

 96 ,טסוגיוא

 וָאמ

 רעבָאטקָא

 15 ,וגוו

 (*.1876-1922 ןערהָאי יד ןיא

 ןעגנוצָארּפש עטשרע יד

1876 

 -סילַאוצָאס ןעשידיא ןעטשרע םעד ןָאדנָאל ןיא טעדנירגעג

 ןיא ןערָאװעג ןעבירשעג זיא טוטַאטס רעד .ןייארַאפ ןעשיט

 ןענווז ןיוארַאפ ןופ רעדנורג יד .שידיא ןוא שיאערבעה

 -ךלָאג .א (8 ,רענייו .ל (9 ,ןַאמרעביל .ש .א (1 :ןעװעג

 ,ןוָאמס קוויוא (6 ,רעּפַאס .ה (2 ,לאטנעזָאר .ו (4 ,ןייטש

 בקעי (10 ,דניקעוועל .נ (9 ,בקעי ןמלא (8 ,,גרעבדלָאג .א (?

 -סיוקע טָאה ןייארַאפ רעד .(רעטייברַא עלַא) רעדנַאסקעלַא

 .1876 ,.צעד ןט98 ן'זיב טריט

 ןצ, :עיצַאמַאלקָארּפ עשיטסילַאיצַאס עטשרע יד ןענישרעד

 -בעה ןיא ןעבירשעג ,"טנעגוו רעטנעגילעטנוא רעשוידיא רעד

 ןעטסילַאוצָאס עשודוא עפורג ַא ןופ ןעבעגעגסיורא ,שיאער

 .(ערעדנַא ןוא ןַאמרעביל .א) ןָאדנָאל ןיא

 ןַא ןעזָאלעגסיורא ןיוארַאפ רעד טָאה טסוגיוא ןעט19 םעד

 .שידיא ףיוא ןָאדנָאל ןיא רעטייברַא עשידיא וד וצ ףורפווא

 -ָאוסעפָארּפ רעשידיא רעטשרע רעד טעדנירגעג ךיז טָאה'ס
 | .ןָאדנָאל ןוא ןיוארַאפ רעלענ

2171 

 -רושז ןעשיטסילַאוצָאס ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד

 רָאטקאדער רעד .שיאערבעה ףיוא ןעיו ןוא "תמאה, לַאנ

 -- 8 רעמונ ,יַאמ -- 1 רעמונ .ןַאמרעביל .א ןעװעג זיא
 .רעטצעל רעד ,רעבמעטּפעס

 ,שיאערבעה ןיא גרעבסגינעק ןיא ,"םימכח תפסא , ןענישרעד

 -ָאטקָא 1877 .יקסוועשטניװ .מ ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד

 | .8 רעמונ --- רעבָאטקָא 1878 ,1 רעמונ --- רעב

180 

 ןעטסילַאוצָאס עשידיא עפורג ַא ןופ ףורפיוא ןַא ןענישרעד
 וצ 'קורד עשידיא עיירפ , ַא ןעדנירג ןעגעוװ עווענעשז ןיא
 .שידיא ןיא רוטַארעטול עשיטסילַאיצָאס ןעטיירּפשרַאפ

 .1899 עשראוו ,"טלעוו יד, גָאלרַאפ ,,ךובלמַאז רָאי 25, ןופ ('

245 
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 ."דנוב} ןופ גנודנירג רעד רַאפ

1884 

 .קסנומ ןיא ךאלזיירק-רעטייברַא עטשרע יד

2880 

 .ץנליוו ןיא ךאלזיירק-רעטײברַא ףטשרפצ יד

1888 

 סנירעכַאמ-ןעקָאז יר ןופ ףסַאק צלצנָאיסעפָארּפ עטשרצ יד
 .ףנליוו ןיא

1889 | 

 :שודיא ףיוא רושָארב עשיטסילַאיצָאס עטשרע יד ןענושרע
 ןיא ןעבעגעגסיורא ,"טבעל רעניוא סָאוװ ןופ, -- ןייטשקיד

 וומרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ךרוד דנַאלסיוא

 .שטיווָאנובאר .ש ןופ טצעזרעביא ,"טַאירַאטעלַארּפ ,

. 2191 

 ןיא טרצדנַא ןוא ןעדימשרלָאג יד ןופ ןפקיירטש שטשרפ יד
 .צנליוו

 ןיא (ןַאמ טרעדנוה יירד) גנולמַאורַאפ-ןסָאמ ףטשרפ יד
 .ווָאלררעװס רצצעו ם'נופ טיוט ן'כרור ןפורפגסיורא ,פנליוו

2192 

 םעד טיול גָאט-סטייברַא ןעגיד'העש-10 ַא ראפ עיצַאטיגַא יד

 .רעטייווצ רעד ענירעטַאקעי ןופ ץעזעג ןעטלַא

 .(ןָאמ טרצרנוה) ףנליוו ןיא גנולמַאזרַאפ-יַאמ ףטשרפ יד
 : סנירץטייברא ןוא רעטײברַא ףשידיא ןופ ספרפר ריפ יד
 ;18960 ןיא ןצברָאטשצג ,ןירצריינש ַא -- קינזצר .טינַאפ
 ;נליוו ןיא טציא טניואוו ,רצרילפוואוי א -- לעזיימ לעטָאמ
 ; רַאטקַאד-ןהָאצ ַא טציא ,רעּפעטש-ןעשַאמַאק --- יקסווָאשרעג
 -טעּפ ןיא יז זיא טציא ,ןירפריינש ַא --- רנַאפלעג ץנצלצה
 .ןיקסורד .רד --- ןַאמ רעד ,רַארגָאר

1898 

 .ענליוו ןיא דלַאװ ןיא יַאמ ןטטשרצ םעד טרפייפפנ

 ןיא) ףנליװ ןיא רעריינש ןופ קיירטש רעניײמצנלַא ןַא
 .ןַאמ 900 --- (טסברפצה
 -עג ןעבעגסיורא ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה רהָאי ןעט1802 ןיא

 .שידיא ןוא רוטַארעטיל ענעבירש

 -רעביא רפד ,(1894-1898) ףיציוָאּפָא רָצד טימ טיירטש רעד

 רצד ןיא .שידיא ףיוא ףיצַאטיגַא וצ ץדנַאגַאּפָארּפ ןופ גנַאג
 -רָאג םַארבא : ןענַאטשעג ןצנייז "ףיציזָאּפָאא רעד ןופ ץיּפש

 -ָאקס .א :ףנליוו ןיא טציא טניואוו ,קיצזער םארבא) ןָאד
 -ףריינש א ,לעוצרד ; טקירעמא ןיא ,(רערילצוואוי) רֶעקוװַאּפ

 ;עירול לאכימ ; (רצכַאמ-ןצסָאריּפַאּפ) ןאמדירפ .ר ; (ןיר
 .(ץייווש) ןַאזָאל ןיא 1919 ןיא ןצברָאטשצג) צירול השמ

 ףרוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןופ טרָאּפסנארט םעד טנעדרָאעגנווא

 .ץענערג ן'רעביא
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 טסוגיוא

 טסוגיוא

1894 

 ץנעבירשעג ךָאװ טדעי טנליוו ןיא .ןעבעגסיורא ןביוהעגנָא
 יד .ןצרעמונ ףניפ ןצננַאגעגסיורא ,"רנַאלסור ןופ םצייגא
 ןיא רַאטקַאד טציא -- ץצוװש ןופ ןענאטשאב זיא ץיצקַאדער
 .טאיבאט .מ ןוא ,רצמַצרק רעדנַאטקעלַא 1 ץייווט
 -נַאסקעלַא) עיצַאטיגַא ןעגעו (1 :ןערושָארב יד ןענישרעד
 .(יקסנַאשזָאג) ןערָאטַאטיגַא וצ ףירב (9 ,(רעמערק רעד
 -רעגריב ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשעגסיורא לָאמ ןעטשרע םעד
 -וקסוד ייװצ ףיוא) ןעדיא רַאפ גנוגיטכעראבכיולג רעכיל
 .(ןעגנולמַאזרַאּפ-סנָאוס

1899 
 סצרָצר עשיטילָאּפ ןעטלַאהעג ןעמ טָאה לָאמ ןעטשרע םעד
 ףיוא רלַאװ ןיא ענליוו ןיא ןעגנולמַאזרַאּפ ץוװָאסַאמ ףיוא
 טרצרנוח  ייווצ וצ ןעננולמַאזרַאּפ = ייווצ)  גנורצייפ-יַאמ יר
 .(ןַאמ גיצפופ ןוא

 -ָאטַאטיגַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ווָאטרַאמ ןופ רער יר
 יַאמ ןעטשרע ןופ גנורטייפ רעד ךָאנ (ןַאמ גיצרעפ) ןער
 -גירנעווטיוג יד טרילומרָאּפ לָאמ ןעטשרע םעד) ץנליוװ ןיא
 -ינַאגרָא-רעטײברַא .עשידיא עגידנעטשטסבלצו א ןופ טייק
 ןיא ףכַאּפצ עײג ידא + ןעמָאנ ן'רעטנוא טקוררעג ,ץיצַאז
 ,"גנוגעוואב-רעטײברַא .רעשידיא רער
 -עגלַא רעד --- רעבמעטּפעס ןעטס ן'זיב טסוגיוא ןעט20 ןופ
 ,ןַאמ 96,000) קָאטסילאיב ןיא רעבעוװ ןופ קיירטש רענוומ
 ' .(ןעדיא 8000 םעד ןיא
 -לַאיצָאס רענליוו ןוא רעקסנימ ןופ ץנערעפנָאק עטשרק יד
 -ינײארַאפ יד :לגנַארפ-טּפיוה יד .קסנימ ןיא ןעטַארקַאמעד
 .טרעטש ףשנעדייטראפ ןיא טיײברֿא רעד ןופ גנוג
 ,רעטשרעב יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטשרע רעד
 ץנליוו ןיא ןייטשלעדצ ןופ קירבַאפ קַאבַאט רעד ףיוא קיירטס ַא
 -טרָאטש רצנליוו רעד , רושָארב יד ןענישרעד  .(ןַאמ 990)
 קחצי 'ר) שטיווָאניבאר שריה דינמ םָעד טעמדיוועג ,"דיגמ
 -תיב ןיא ףרשר א ןעטלַאהעג טָאה רעבלעוו ;(ןחוז סי'ןנחלא
 ןיא טריפארגָאטקעה) "סעקינשטעטַאטס} יד ןענעג טררמה
 . .(ןצרַאילּפמצזקע 0

 ןוא גַאלרַאפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ןערָאװעג טעדנירגעג
 .ןָאדנַאל

 (1 + ןצרוטַארב עשיפַארגָאטקעה  ןעטיײרּפטראפ ןטביוהצגנָא
 ןצסיוװ ףרַאר סָאװ (2 ,(רעמערק יטַאּפ) ,גָאט-סטײברַא רצר
 ,(וגל) תוריבש ןטגצוװ (8/ ,רעטײברא רערעי ןעקנעדעג ןוא
 ,לומ ןירטביא חוכיו ַא (6 ,(ונל) ריגמ-טרָאטש רעד 4
 לניצטּפס טכארבעג יקסרוסליפ ףָצווי טָאה רהָאי םצר ןיא
 ףָארגָאימימ א ןעטַארקָאמשד-לָאיצַאס .עשיריא רנליוו יד רַאפ
 ,רנַאלסיוא ןופ
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 רַאורבעפ

 ץרעמ

 לירּפַא

 ילוו

 רעבמעצעד

 18 ליורּפַא

 וַאמ

 91 ינו ו

 גנוגעװַאב רעטייברא רצשיריא רעד ןופ שינָאלָאנָארב

 -פָא ,ענליוו ןיא "טעטימָאק רעשינָאגרַאשז} רעד טצדנירגצג

 .קָאטסילַאיב ןיא ןוא קסנימ ןיא ןעוועג ןענייז ןעגנולייט

 ןיא .1808 ויב 5 ןופ טריטסיוקצ טָאה טעטימָאק רצד !

 ,טעטימָאק ןעשינָאגרַאשז ןופ טײברַא שצנַאג יד זיא 8

 טָאה סַאג שרקה ףיוא .ן'וװָאקינװיּפַארק ןמלק וצ רֶצבירַא

 -לצסָאג םהרבא ןופ ןעמָאנ ןיפיוא םָארק-ךוב ַא טנעפעצג רֶצ

 יד ןוא ןערָאװעג טריטסערַא ןמלק זיא 1901 ןיא .קיג

 .סָאד ןעמונעג ךיז טָאה ןמלק .ןערָאװעג טכַאמרַאפ זיא םָארק

 ןיהואוו ,(עינרעבוג רעקסלעגנַאכרַא) אראטטעּפ ןיא ןעבצִל

 .טקישרַאפ ןעווצג זיא רֶצ

 ס'רעלסערב .א ןוא ס'קיטָאק .א אשראוו ןיא טעדנורגעג

 -עגסיורא טָאה גַאלרַאפ רעד סָאװ ,ךוב עטשרע סָאד .גָאלרַאפ

 -עג ןעבָאה ןעשנעמ יװ, םע'שטיװָאלװאּפ ןעוועג זיא ,ןעזָאל

 ."קירוצ רהָאי 1000 טימ טבעל
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 סצרָא ,קָאטסילַאיב ,ץנליוו ןיא ןעטסצרַא-ןעסַאמ טטשרש יד

 .טרעטש ץרעדנַא ןוא

 (טריּפַארגָאטקעה) "רעטעלב-רעטייברַא , קסנימ ןיא ןענישרעד

 .1897 ןיא -- רעמונ רעטצעל רעד ,1 רעמונ

 -ליוו ןיא סעיצַאמַאלקָארּפ-יַאמ עטפעלקעגרעדנַאנַאפ שטשרצ יד

 .(דנַאלסיוא ןיא טקורדעג) עג

 עטיריא יד טלעטשענרָאפ ןצווצג ןענייז לָאמ ןצטשרצ םצד

 -נָאק ןעשיטסילַאיצַאס ןצלַאנָאיצַאנרעטניא ןי'פיוא רָצטײברַא

 -ַאעלּפ ןעמוקאב ןעבָאה טַאדנַאמ םצד .ןָאדנָאל ןיא ספרנ

 ןָאגראמס ,קסנימ ,ץנליוו ןופ ,שטילוסַאז .ַארעוװ ןוא וװָאנ

 .ץשרַאװ ןוא

 ."רעטייברַא רעשידיא רעד, רעמונ רעטשרע רעד ןענישרע

 -צעל רעד ,(ןָאדנָאל-אווענעשו) ןערעמונ 17 םיורא ןענייז'ס

 -עג ןעװעג זיא רעמונ רעטשרע רעד .1908 ןוא -- רעט

 ןעטשרע םעד .ןערַאילּפמעזקע 1000 ןוא (אווענעשז) טקורד

 .-םוצ ןעגנורעדָאפ עשיטילָאּפ טלעטשעגסיורא ןעמ טָאה לָאמ

 .(ענליוװ) יַאמ ןעטשרע

2197 

 ַא יַאמ ןעט1 םעד ןעריזינַאגרָא וצ ואורּפ רעטשרע רעד

 .עוצארטסנָאמעד

 עטשרע יד רעטייברַא עשידיא ךרוד ןערָאװעג טעדנירגעג

 .יירעקורד עשידיא עמייהעג

 ןיא עטקישרַאפ ןעטיילגאב םייב ץיצַארטסנָאמעד עטשרצ יד

 200 ןַאמ ַא טלץמַאורַאפ ךיז ןעבָאה לַאזקָאװ ן'פיוא .טנליוו
 ןייק קָאטסילאיב ןופ ץטקישרַאּפ יד ןעטיילגאב וצ רשטײברַא
 .(ערעדנַא ןוא טדאטשנעזייא עבויל ,יקסנַאשזָאג) ריביס
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 טסוגווא

 98---94 ,טפעס

 (8"בוו) 8 .טקָא

 -יטש-רעטייבראא רעמונ רעטשרפ רעד ענליוו ןיא ןענישרצ
 יד זיא ןָא רעמונ ןצטשרצ ןופ .(ןצרַאילּפמעזקע 400) "עמ
 ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד  ןערָאװעג = "עמיטש  רעטײברַאא
 ןענייז רצמונ ןעטשרש ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ."דנובו
 ,(יקסנַאמענ ייגרעס) ווָאדלז .א ,יקסנילּפַאק .מ .י + ןעוועג
 ןעבָאה ךיוא .(קישטָאילּפערעּפ רעד יײסיָאמ) ןאקטוד השמ
 רעמונ ןצטייוצ ןופ .קַאװטיל .א  :לײטנָא ןֵא ןעמונעג
 .בצילג ןוא דימידַאלװ = 3 ןיירא עיצקַאדער ןיא ןענייז
 ,יקסנילּפַאק :ןעוועג ןענויז עיסימָאק רעשינכעט רעד ןוא
 ןעט1 םעד ןעקורד סָאד .רעולָאמס רעד עשירג ןוא יסוָאמ
 זיא 'יירעקורד יד .ןעכָאװ יוװצ טרעוודעג טָאה רעמונ
 -ערעפ יָאנסַאװק ףיוא יירעצעז יד ןוא טשקאב ףיוא ןעוועג
 -- 40 רעמונ רעטצעל ; 1897 ,טסוגיוא -- 1 רעמונ .קָאלוא
 ,1908 ,רעבמעטּפעס

 ."ףנוב , ןופ ןדנירג ץ'כָאנ

 יד .ץנליוו ןיא "דנובג ןופ רהָאפנעמַאווצ רצטשרצ רעד
 ןיא דנוב-רעטײברַא ןצשידיא םענײמעגלַא םעד ןופ גנודנירג
 ןטווצג ןענייז רהָאפנעמַאוװצ ןיפיוא .ןעליוּפ ךוא דנַאלסור
 -ַאלוװ ,(טנליוװ) רעצמשרק רצדנַאפקעלַא - : ןענַאזרצּפ ערנטגלָאפ
 ,ןאשוד) לימ ףסוי  ענליוו ,(יקסווָאטאק) ןָאסניוװצל רימיד
 ,סַאררַאט) ץכ רוד ; (קסנימ) ןַאמרעב לעװַאּפ .} (עשראוו
 -רַאװ) שטיוורוח חיבצ ;(עשרַאװ)  ןַאמדלָאג ןאעל ;(טנליוו
 ; (בצילג) קינטומ .א ; (קָאטסילַאיב) טָאלבנירג לוָאר ;} (ףש
 -ַאיב) ללה ; (יקסנירדנַאסקעלַא ףלָאװ) רעטשרעב רעד םהרבא
 טוָאלװנסיורא ויא "דנוב, ןופ גנורנירג ןעגצוו .(סָאטסיל
 -ףג ךיוא זיא רעבלפוו ,טסעפינַאמ  רעלציצעּפס = ַא ןערָאװעג

 רַאונאו

 8--1 ץרעמ

 רעד ."עמוטש-רעטיוברַא , ןערעמונ 8-4 ןיא טקורדעגּפָא ןרעוו
 ןופ טטימָאק-לַארטנעצ ַא טלהצווצנסיוא טָאה רהָאּפנעמַאווצ

 -אב ךיו טָאה .ק .צ רעד .רימידַאלוװ ,בצילג ,רצדנַאטקצלַא |
 | .ססנימ ןיא טצצז
 -ורַא ?עמיטש-רעטייברַא, וד ןעמ טָאה רהָאפנעמַאזוצ ן'בָאג
 -רַאעג ןעבָאה יירעקורד ןיא קסיורבָאב ןייק טרחופעגרעב
 ,הרפש וורפ ןייז ,רעטליוו .מ ,יקסנילּפַאק .ט .ו :טויב
 .רעילָאטס רעד עשירג
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 גנודנורג יד .רעטשרעב יוד ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטסקעז רעד
 ןעלווּפט ןיא דנוב-רעטשרעב ןעשידוא םענוימעגלַא , םעד ןופ
 ."עטול ןוא

 גנודנורג יד .רעטשרעב יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטסקעז רעד
 -וצ ן'פיוא .קסנומ ןיא ויטרַאּפ-רעטײברַא רעשיטַארקָאמעד
 ; (דָארגָארטעּפ) ָאקנעשטדאר :ןעוועג ןענייז רהָאפנעמַאז
 -עו ,שטיוועשורטעּפ ;וועיק ,יקספאשטוט ; וועיק ,ןַאמלעדע
 ַא } (דנוב) רעדנַאסקעלַא } (דנוב) בעולג ; ןוַאלסָאנירעטַאק
 ןעבילקעגסווא ןענויז .ק .צ+ ןיא .עװקסָאמ ןופ טַאגעלעד
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 11 ץרעמ

 1 ינוי

 98--96 ילוו

 רעבמעטּפעס

 רעבמעצעד

 לורּפַא

 רעבמעצעד

 99---98 לורּפַא

 94 יַאמ

 גנוגעווַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ .עיגָאלָאנָארב

 םעד  .רעדנַאטקעלַא ןוא ןַאמלעדע ,ָאקנעשטדאר : ןערָאװעג

 וטָאיּפ ןעבירשעגנָא טָאה .פ .ַא .ד .ס .ו ןופ טסעפינַאמ

 רעקסיורבָאב רעד ןיא טקורדעגּפָא ןעועג זיא ןוא עוואורטס

 ."דנוב , ןופ יירעקורד

 -רע ן'טימ גנַאהנעמַאזצ ןיא דנַאלסור ןיא ןעטסערַא-ןעסַאמ

 .רהָאפנעמַאזוצ ןעטש

 .דנוב-רעברַאג ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטשרע רעד

 .קָאטסילַאיב ןיא רעבעוװ 10,000 ןופ קיירטס ַא

 ןעמונרַאפ ,(ןָאזרעּפ 70 רעכעה) טדעטש ערעדנַא ןוא קסנומ

 ,ודָאל ,עשרַאװ ןיא ןעטסידנוב יד ןעשיווצ ןעטסערַא-ןעסַאמ

 רעמונ םעד טומ קסוורבָאב ןיא "דנוב , ןופ יירעקורד יד

 ."עמיטש רעטייברַא, 0

 -רָאפ ,ענווָאק ןוא "ךנוב, ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטיוווצ רעד

 -נרעב .ל ןופ גנונוואוו ןיא תוכוס געט עטשרע וד ןעמוקעג

 ן'פיוא .סאראט טריזינַאגרָא טָאה רהָאפנעמַאזוצ םעד .,ןייטש

 ,(עשראו) היבצ ,סאראט :ןעוועג ןענויז רהָאפנעמַאזוצ

 .ל ןוא רעטשרעב רעד רעטלַא ,(ודָאל) לאגעס לעזייר עניוש

 שטיװעלַאכימ .ב ,יקסנַאמענ ייגרעס ,(ענווָאק) ןייטשנרעב

 ,יטַאּפ ןוא ןַאמדלָאג ןָאעל ,(קָאטסילַאיב) רעדעפ לאיחי ןוא
 .ק .צ ןיא .רעצרַאװש רעד לאומש -- יירעקורד רעד ןופ

 -רעב רעד םהרבא ,סאראט :ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא ןענייז

 .היבצ ,יקסנַאמענ ,רעטש

 ןופ טעטימָאק רעשידנעלסיוא רעד םעדליבעג ךיז טָאה'פ

 ."דנוב
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 .קסנומ ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עטייווצ יד

 ןעוועג) ענוװָאק ןיא "דנוב , ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעמירד רעד

 סאראט :ןעוועג ןענייז רהָאפנעמַאזוצ ן'פיוא .(ןַאמ 2
 טרעבלַא ;(ודָאל) היבצ ;(דנַאלסיוא) ןהאשוד ; (.ק .צ)
 ןיועל ןויצ-ןב ;רעטשרעב רעד ןמלז ; (קסנימ) דניקלַאז
 עטַאט רעד םַארבַא ;(קָאטסילַאיב) לעװַאּפ ; (קָאטסילַאיב)

 ;חנ ; (ענוװװָאק ,םיסקַאמ) יקסנַאװילק .ס ; (דנוב ,רעברַאג)

 .(עשרַאװ) ןָאקַאז .ח

 ןעקרַאטשרַאפ וצ ןעסָאלשַאב טָאה רהָאפנעמַאזוצ רעטירד רעד

 -ולָאֹּפ ךרוד גנוגעוואב רעד ןיא טנעמָאמ ןעשיטילָאּפ םעד

 .(ערעדנַא ןוא סעיצארטסנַאמעד) עיצַאטיגַא עשיט

 ,דנוב-רעברַאג ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטייווצ רעד
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 .עשרַאװ ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עטירד יד

 -ָאוָאנ ףיוא ,ענליוו ןיא רעטיײברַא עשידיא טרצדנוה רָאּפ ַא
 -ײצילָאּפ ןופ עטריטסערַא . יירר ןעגָאלשענּפָא ןעבָאה  ,דָארָאג
 .(רעכַאמ-ןעקָאז ייווצ ןוא קושטייז והילא) לצקריצ
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 טסוגיוא

 8 ץרעמ

 ףורּפַא

 94--97 וַאמ

 28 יַאמ

 ילוו

 רעבָאטקָא

 עיסימָאק-ריזינַאגרָא ןַא ןערָאװעג טעדליבעג זוא רעמוז ףוס

 ןיא .דנוב-רעברַאג ןעוװיטַארעדעפ םעד ןעדנורג וצ ףיוא

 רעד םַארבַא ,ןַאמנַא-לאטנעזָאר :ןיירא ןענייז עיסימָאק רעד

 .שטיוװעלַאכימ .ב ,דלעפנעזָאר ַאנַא ,טעדנעב ,וכדרמ ,עטַאט -

 .דנוב-רעברַאג ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטירד רעד

 ןוא ,ףורפיוא ןַא ןעזָאלעגסיורא טָאה "דנוב , ןופ .ק .צ רעד

 ןעגנוחיצאב עלַא ןעסייררעביא טרעדָאפעג טָאה רע ןעכלעוו

 .ן'וָאטַאבוז טימ
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 טיוט ן'בילוצ קָאטסילַאיב ןיא עיצארטסנָאמעד עטשרע יד

 .ןישטמוט רעזייל ,רעטייברא ןַא ןופ

 לעקריצ-ויצולָאּפ ןיא ןערָאװעג טע גרה רעד ויא לוקאפ בקעי

 .ודָאל ןוא

 24) קָאטסילַאיב ןיא "דנוב , ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעט4 רעד

 רעלַאנָאוצַאנ רעד ןעגעוװ עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא .(ןַאמ

 סעקיונַאב ףיוא ןעמוקעגרָאפ זוא רהָאפנעמַאווצ רעד  .עגַארפ

 . ײווו רהָאפנעמַאװצ ן'פיוא .רעבעוװ םעד דוד ןופ הריד ןיא

 לאטנעזָאר .ַאנַא ,(קָאטסולאיב) ןיוועל .ב :ןעוועג ןענ

 רעד ןמלז ,(דנוב-רעברַאג) עטַאט רעד סַארבַא ,(קָאטסילאיב)

 לאימחרי ןיוטשנייו ,(ודָאל) רעביל-ןַאמדלָאג ,רעטשרעב

 ,(קסניווד) וקסנילּפַאק .מ .י ,(לעמ .ה) ייווצנעזעה ,(ענליוו)

 ,(ועשטידרעב) רעכיוה רעד רעטלַא ,(עשרַאװ) ןָאקַאז םייח

 לעװייפ ,(ענדָארג) קינוװטָאב שריה ,(רימָאמישז) ןיקצימ

 .צ) לאטנעזָאר-ןַאמנַא ,(.ק .צ) חנ ,(ענליוו) רעּפעטש רעד

 -יװ) יקסרוטַאב--ןילטיוצ סירָאב ,ייגרעס---יקסנַאמעינ ,(.ק

 | | | .ערעדנַא ןוא (קסבעט

 ןעמ טָאה רעטעּפש ,הנ ,ןַאמנַא :ןיירא ןענייז .ק .צ ןיא

 .ןַאקשוד .מ טריטּפָאָאק

 ןעמָאנ םעד ןעטיבעגמוא ןעמ טָאה רהָאפנעמַאזוצ ן'פיוא

 -עגלַא רעד, :ןעפורעגנָא םהיא טָאה ןעמ ןוא "דנוב , ןופ

 ןוא ןעליוּפ ,עטיל ןיא דנוב רעטייברַא רעשידיא רעניימ

 | ."דנַאלסור

 .קָאטסילַאוב ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עטרעפ יד

 רעשודוא רעגיגנעהּפָאמוא רעד ןופ טסעפינַאמ רעד ןענושרע

 -טּפווה ֹוד .קסנומ ןיא (סעצוװָאטַאבוז) ?יווטרַאּפ-רעטייברַא ,

 -ליוו עינַאמ :ןעוועג ןענויז סעצװָאטַאבוז יד ןופ רערהיפ
 -עג ןוא עקטסונווצ-ולעוּפ ַא יז זיא טציא -- שטיוועשוב

 רעטעּפש ,וקסנורעמעשט ַאשַאס ;לארשו-ץרא ןיא ךיז טניפ

 1 ןילָאװ .י ;טסינומָאק ַא טציא ,טסידנוב ַא ןערָאװעג רעדיוו

 .שטיוועיַאש ; (רערהעל) גרעבדלָאג ףסוי

 רעטייברַא, רעד ןופ רעמונ-םואעליבוי רעט99 רעד ןענושרע
 .עשרַאװ ןיא טקורדעג ,"עמוטש

 ,דנוב-רעברַאג ןופ רהָאפנעמַאווצ רעכילטנעדרָארעסיוא רעד
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 95---98 ץרעמ

 18 לורּפַא

 10 לירּפַא

 ס וַאמ

 6 וַאמ

 90 וָאמ

 טסוגיוא

 11 טסוגיוא

 / ףרעבמעווָאנ

 גנוגעװַאב רצטייברא רצשסיריא רעד ןופ ץיגָאלָאנַארב

 -רַאג ןעשיטַארקָאמעד-לַאוצָאס ןעװיטַארעדעפ םעד טעדנורגעג
 -ורשעגנָא טָאה דנוב-רעברַאג ןופ טסעפינַאמ םעד  ,דנוב-רעב
 ןוא "רעפמעק רעד, ןַאגרָא ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאמנַא ןעב
 | | .שטיוװעלַאכימ .ב ןעוועג
 ןיא ץעיצַאזינַאגרָא-ספליה עשידנוב עטשרע יוד טעדנירגעג
 | .(קרָאו וינ) עקירעמַא
 ןעפורג עשידנעלסיוא יד ןופ רהָאפנעמַאוצ רעטשרע רעד ,

 רעד .ָארויב-לַארטנעצ םעד טעדנורגעג ןרעב ןיא "ךנוב , ןופ
 .םעדעמ .וו ןעוװעג זיא ָארויב-לַארטנעצ ןעמ1 ןופ ראטערקעס
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 מעד .צָאס רעדנעלסור רעד ןופ ץנערעפנָאק רעקָאטסילאיב יד
 -נָא ןַא ןעמונעג ןעבָאה ץנערעפנָאק רעד ןיא .ייטרַאּפ .ברַא
 ןַאגָאק םיסָא ,(גרוברעטעּפ) ַאנונסַארק .רד ,יקפנאמענ ; לויט
 -ַאקעי) יקסנולוּפושט ,"ושטָאבָאר ונשזוו, ןופ יקסנַאמרעי
 -ירג) ןַאהַאק ליַאכימ ,("ַארקסיא,) ןַאד .פ ,(ווַאסלָאנירעט
 ןיא .קָאמעד .צָאס עשיסור יד ןופ דנַאבראפ ןופ ,(שטיווענ
 ,(דנוב) ןַאמנַא ,(דנוב) חנ ,(דנוב) רעדנַאסקעלַא ,דנַאלסיוא
 -סיוא טָאה ץנערעפנָאק יד .דָארָאגװַָאנ .נ ןופ טַאגעלעד ַא
 םעד ןעפורוצנעמַאזוצ ףיוא עיסימָאק-ריזונַאגרָא ןַא ןעבילקעג
 .קסנַאמרעי ,ןַאד ,חנ :רהָאפנעמַאזוצ ןעטייווצ
 וד ןיא עשרַאװ ןיא יַאֹמ ןעט1 ןופ עיצארטסנָאמעד יוד
 (.ד .ס .פ ןוא .ס .ּפ .ּפ ,"דנוב,) ןעעלַא רעװָאדזַאוא

 ,טנליוו ןיא ץיצארטסנָאמעד-יַאמ - יד

 .ןעטנַארטסנַאמעו יד ןעטיימש ןעליופאב טָאה לַאװ- ןָאפ רָאטַאנרעבוג רענליוו רעד

 ,לָאװ-ןָאפ ףיוא לַאּפנָא ס'טרעקפל
 .רעטַאעט רעקסנימ ןיא עיצַארטפנָאמעד יד

 .טרצקצל שריח ןעגנַאהענפיוא

 ןעמונעגנָא ,ועשטידרעב ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עטפ יד
 ."ץכַאר רעטריוינַאגרָא  ןעגעוו עיצולָאזער יד
 םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןוא .וָאכָאטסנעשט ןיא םָארגָאּפ רעד
 -עגנָא ?עמוטש רעטיײברַא, רעמונ ןעט20 ןוא ןיא םָארגָאּפ
 -רעדיוו ַא ןעבעג וצ טייקגיטיונ יד ףיוא ןערָאװעג ןעזיוו
 .סעקישטשמָארגָאּפ וד דנַאטש

 -יַאב ַא טרעלקרע טָאה "דנוב , ןופ טעטימָאק רעקפנומ רעד
 -נָא סעצװָאטַאבוז יד ןעבָאה רעמוז .סעצווָאטַאבוז יוד טאק
 .גלָאפרע ןהָא רָאנ ,ענליו ןיא טייברַא רעייז ןעביוהעג
 -ולַאגעל ויא שטיוועשובליוו .מ ןופ עיצקעטָארּפ רעד ךרוד
 ןעטסינויצ עשיסור יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעד ןערָאװעג טריז
 .(1909) קסנומ ןיא

 ןיא ןעפורג עשידנוב יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטויווצ רעד
 | .דנַאלסיווא



 גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ .ץינַאלָאנָארב

 1--4 ראונאו

 8 רַאונאו

 7---6 לורּפָא

 8 ליורּפַא

 1 ינוי

 ינוו

 6 ילוו

 בָאב-העשת ילוו

 וָאמ -

 99.גיוא-29ולוו

 18 טסוניוא

 99 טסוגיוא
 1 רעבמעטפעס'

 18 רעבָאטקָא

 רעבמעצעד
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 סַאג רעגיר ףיוא) קסניוד ןיא "דנוב , ןופ גנוטַארַאב יד

 ןעגעוו עגַארפ רעד ךילכעזטּפיוה טעמדיוועג ,ןעווָאלכיא ייב

 (.8 .ַא .ד .ס .ר ןופ רהָאפנעמַאזוצ ןעטפ םעד ןיא לייטנַא

 ,רעביל ,חנ :לייטנָא ןַא ןעמונעג ןעבָאה גנוטַארַאב רעד ןיא

 ,(דנוב-רעברַאג) שטיװעלַאכימ .ב ,(ענדָארג) היבצ ,ירטימיד

 שטיוװרוה .מ ,(ענליוו) ןידוו-ֹולַאטיװ ,(וועשמידרעב) הנוו

 .קסנילּפַאק לאבומ לארשי ,(יײװטַאמ)
 ןעקנעדנָא םוצ עשראוו ןוא רעטַאעט ןיא עיצארטסנַאמעד וד

 ."סעצטַאירַאטעלָארּפ , ענעגנַאהעגפיוא יד ןופ

 .העינושיק ןיא םָארגָאּפ רעד
 .ץוש-טסבלעז ןופ גנורֹוזינַאגרָא ; גנומיטש-םָארגָאּפ יוד

 .ָאריּפַאש ןוא ריפַאס .ק קסניּפ ןיא ווצולָאּפ ןופ ןעגָאלשעגּפָא

 ןופ ןעטַאט-דלַאװג יד ןעגעג זדָאל ןיא עיצַארטסנַאמעד ַא

 .ווצילָאּפ רעד

 ן'פיוא .ךיריצ ןיא "דנוב , ןופ רהָאפנעמַאווצ רעט5 רעד

 ,רעדנַאסקעלַא ,ןידוו ,חנ :ןעוועג ןענייז רהָאפנעמַאזוצ
 -עה ,(וועיליהָאמ) סיּפשַא ,הנוי ,רעבול ,םעדעמ ,יקסווָאסאק

 ,(ועשמידרעב) רוקָאניו סקַאמ ,(לעמָאה) ןיקּפיל ענעל
 -פַאק .ט .ו ,ויּפָאמוט ,ןיקבאר רסיא ,היבצ ,(וקסרוק) ץנַארפ

 (ענליוו ,רעצעז םולש) ןיוועל םולש ,(ודָאל) ואמש ,וקסניל

 .ערעדנַא ןוא

 רעד ןופ עיצולָאזער יד טפאשעגּפָא טָאה רהָאפנעמַאזוצ רעד

 ."עבַאר עמריזינַאגרָא, ןעגעוו ץנערעפנָאק רעט?

 .עיצַאזינַאגרָא רעייז ןעזָאלעגרעדנַאנַאפ ןעבָאה סעצווָאטַאבוז

 ןיא םלוע-תיב ן'פיוא רעטייברַא 8000 ןופ גנולמַאזרַאפ וד

 ."קַאיװַאּפ, עמרוט רעד ןעבענ עיצארטטנַאמעד יד ןוא עשרַאװ

 ןופ ענייא ,םאטשנעזוייא עבויל קרָאי ןינ ןיא ןעברָאטשעג

 גנוגעוואב-רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ ןערענָאיּפ עטשרע יד

 .דנַאלסור ןוא

 ןוא .ּפ .ַא .ד .ס .ר רעד ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטייווצ רעד
 ןָאדנָאל---לעסורב

 עיצַאגעלעד יד .ייטרַאּפ רעד ןופ סיורא טערט "דנוב, רעד
 :ןענאטשאב וויא רהָאפנעמַאזוצ ןעטייווצ ן'פיוא "דנוב , ןופ
 .רעדנַאסקעלַא ,םעדעמ ,רעמידַאלוו ,רעביל ,ןידוי ,חנ

 -ריזינַאגרָא רעד ןופ טירטסיורא רעד .םָארגָאּפ רעלמָאה רעד

 .ץוש-טסבלעז רעט

 .קסניּפ ןוא יקצַאנרָא רָאטַאקָאװַארּפ םעד טע'גרה'עג

 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ רהָאפנעמַאװצ רעמ1 רעד

 -ַאזינַאגרָא 12 ןעמָארטרַאפ ןעוועג ןענייז'ס .עקירעמַא ןוא

 עשידנוב יד ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ רעד טעדנורגעג .סעוצ
 .עקורעמא ןיא סעוצַאזינַאגרַא
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 18 לורּפַא

 ונוו

 ולוו

 1 רעבמעטּפעס

 19 .ּפעס

 80 ,טּפעס

 רעבָאטקָא

 רַאונאו

 19 רַאונאי

 17--11 .רבעפ

 90 ץרעמ

 98 לורּפַא

 94---95 לורּפַא

 8 יַאמ

 16 וַאמ

 98 ינוו

 גנוגצװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ .טיגָאלָאנָארכ

1964 

 -ווָאקלַאשרַאמ רעד ףיוא עשרַאװ ןיא עיצארטסנָאמעד-יַאמ יוד
 .(?טַאירַאטעלָארּפ, ,.ד .ס .ּפ ,,דנוב ,) סַאג עקס

 ,סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעמַאדדרעטסמַא רעד

 ןופ טעטימָאק רעגיד'ברעמ-ןופצ רעד ןערָאװעג טריזינַאגרָא
 "ךנוב, םעד ןעפמעקאב וצ ףווא .ּפ .ַא .ד .ס .ר

 .גנוגעוואב קיירטס-ןעסַאמ וד

 ןופ טייצרהָאי םוצ לעמָאה ןיא קיירטס רעשיטולָאּפ רעד
 .םָארגָאּפ רעלמָאה

 .קָאטסילַאיב ןיא רעטייברַא ןופ תוגירה יד

 "טַאירַאמעלָארּפ, ,,ד .ס .ּפ ,"דנוב , וופ ץיצארטסנָאמעד יד
 עשילוופ וד רעביא טכירעג-סגירק םעד ןעגעג עשרַאװ ןיא
 .ןעטסילַאוצַאס

 רעקָאטסילַאייב יד ןעגעג ןעטסעטָארּפ רעבָאטקָא ןעט1 ןופ

 -םיוא רעד טיול ,"דנוב , ןופ ןָאיַאר ןעצנַאג ןיא תוגורה
 .ק .צ ןופ גנורעדָאפ

1909 

 .ארטסנַאמעד ןוא סקוורטס עשוטולָאפ ראונאו ןעמ11 ןופ
 גנַאהנעמַאוצ ןיא "דנוב, ןופ ןָאיַאר ןעצנַאג ןוא סעוצ

 .גרוברעטעפ ןוא רַאונאי ןעט9 ן'טימ

 -ארקָאמעד-לַאוצַאס עניײמעגלַא עט1 יד ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא

 . .עגיר ןיא ץנערעפנָאק עשיט

 הריד רעד ןיא קסנווװד ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עט0 יד
 .שטיוװעלַאבימ .ב ןופ

 -םיומ ןילָאגרַאמ רבח רעד .עשרַאװ ןיא עיצארטסנָאמעד ַא

 עינַארפ עט'רבח יד ןערָאװעג טע'גרה'עג .טעדנואווראפ ךיל
 .ַאקסלעבַארג

 .ענווָאק ןיא עיצארטסנָאמעד עטשרע יד

 ןעשיווצ ףמַאק רעגיטולב רעד  .סָארגָאּפ רערימָאטישז רעד

 -ָאמישז ןיא סעקישטשמָארגָאּפ וד ןוא ץושטסבלעז םעד
 -טסבלעז ןעשידנוב ןופ ןעמוקעגמוא ןענווו םָארגָאּפ רערימ

 טנעדומטס רעשיסור רעד ןוא ןייטשנייו רעדירב יד ץוש

 ןענייז עבלעוו ,ווָאנדושט ןופ םירבח 11 .ווָאנולב .ר .ס

 טע'גרה'רעד געװ ן'פיוא ןעניוז ,רימָאטישז ןייק ןערהָאפעג
 .טָאנַאיָארט לעטדעטש ןיא ןערָאװעג
 ןיא ןעסנָאפלַא ןוא רעטייברַא עשידיא ןעשיווצ ןעפמַאק
 ."ךאלזייה , יד ףיוא םָארגָאּפ ַא ,עשרַאוװ

 .רעמשרעב יד ןופ קיירטס רעניײמעגלַא ןַא

 .זדָאל ןוא עיצארטסנָאמעד ַא

 ,שודָאל ןיא ףמַאק-ןעדַאקירַאב ןוא קיירטס רעניײמעגלַא ןַא
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 | ילוו---ינוו

 80 ולוי

 8 טסוגיוא

 רעבמעטּפעס

 13--99 ,טקָא

 28 רעבמעצעד

 רַאונאו

 ןעשינעהעשעג יוד ןעגעוו "דנוב , ןופ ןָאיַאר ןיא ןעקוירטס

 .טדעמש ערעדנַא ןוא סעדָא ,זדָאל ןוא

 ןוא דניקסור רתסא טע'גרח'רעד ,דָאב-טולב רעקָאטסילַאיב יד

 | .םייהקַאז לעטוג

 רעקָאטסילאיב ןעגעװ עשרַאװ ןוא קוורטס רעניײעמגלַא ןַא

 .ןעשינעהעשעג

 .עמוד ס'ניגולוב ןופ טָאקיָאב ן'רַאפ עיצַאטיגַא יד
 -ֹוב עלַאגעל ןעבעגסיורא ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא

 ווא ךוב רעטשרע רעד ."עמיטש רעטייברַא , גַאלרַאפ ןיא רעכ

 ןיוא טקורדעג ,'ןעגילפ ןוא ןעניּפש , ס'טכענקבול ןעוועג

 -עג זיא דַאלקס ןופ רעטלַאװרַאפ רעד .ןערַאילּפמעזקע 0

 .19 רעמונ סַאג עקסנושזָאּפַאס ,יקסנַאולעטסַאק .א ןעוו

 סע ואוו ,ךיריצ ןיא "דנוב , ןופ רהָאפנעמַאזוצ רעטפקעז רעד

 -ָארּפ עלַאנָאוצַאנ סָאד ןערָאװעג טרילומרָאפ גוטליגדנע זיא

 -ָאװעג טלהעוועגסיוא ןעניוז .ק .צ ןיא ?דנוב , ןופ םארג

 -ָאמארבַא ,לאימחרי ,הנוי ,ןידוי ,חנ ,רעדנַאסקעלַא :ןער
 -ַאלװ ,רעביל ןערָאװעג טריטּפָאָאק ןענייז רעטעפמש ; שטיוו

 .ןאקשוד ,רימיד

 ןיא עילַאװכ-םָארגָאּפ ..עוצוטיטסנַאק-רעבָאמקָא עשוסור יד

 וד טומ ףמַאק ןיא ץושטסבלעז עשידנוב יד .םוחת ןעצנאג

 | ,סעקישטשמָארגָאּפ

 ןיא "רצקלו רצדא גנוטייצ ףץכילגעט ףטשרצ יד ןטנישרצ

 | | .טנליוו
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 ןיא סעשטנערב עשידנוב יד ןופ רקָאפנעמַאווצ רעמ8 רעד

 .ןעפורג 40 ןעמונעג לייטנָא ,עקירעמַא

 רעד ףיוא .ןרעב ןיא ?דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עטעביז יד .רֹּפַא ?-ץרעמ 9

 ףורּפַא

 ,ןיימשנייוו ,חנ ,רעביל ,העסָארג :ןעוועג ןענייז ץנערעפנָאק

 ,לעװַאּפ ,ןַאשזד ,רעדנַאסקעלַא ,שטיװָאמַארבַא ,הנוי ,םעדעמ

 .3 ַאנַא ,רעסוג יונעגועי ,וָארגָאב .פ ,רעטייו .א ,ארזע

  ץעּפיל .ד ,טיוװעל .ר ,ןוארב ,יקסנַאמעונ ,סַארַאט ,עירול

 ,לעקנערפ ,ןַאמרעב .ל ,קַאװמיל ,בעילג ,ןילכַאמ .ד ,(סקַאמ)

 .דנַא ןוא שטיװעלַאכימ .ב ,דלעפנירג .ט ,ונָאירַאטָאלָאז

 ןוא .5 .ַא .ד .ס .ר ןופ רהָאפנעמַאזוצ-סגנוגונווארַאפ רעד

 ,"ךנוב, םעד ויטראפ רעד ןיא ןעמונעגניירא .םלָאהקָאטש

 | .ד .ס עשיטעל יד ןוא .ד .ס .ּפ ֹוד

 -אב .גרעבמעל ןיא '"דנוב , ןופ רהָאפנעמַאזווצ רעט7 רעד

 ן'פיוא .5 .ַא .ד .ס .ר רעד ןיא ןהעגניירַא קירוצ ןעסָאלש

 -קעלַא ,שטיװָאמַארבַא ,רתסא :ןעוועג ןענייז רהָאפנעמַאזוצ

 ,סענוארד ,רעסָארג ,ווָארגָאב ,רואווענעב ,זיּפשַא ,רעדנַאס
 ,ןידוו ,סַארַאמ ,וָאירַאטָאלָאז ,ןאקאז ,יליגריוו ,ןַאשזד
 ןיסעיל ,(ןוסא) דינָאעל ,קאוומטיל ,עירול .ה ,הנוו ,לאימחרי
 ,ארזע ,יקצולַאס ,חנ ,םעדעמ ,ןוקצימ ,רעביל ,(עקירעמַא)
 וינרעס) ןוָארב ,עבערוואר ,סעפַאר ,יקסנאלּפַאק ,רעלדנערפ



 רעבמעצעד

 וָאמ

 99 רעבָאטקַא

 רעבמעווָאנ

 ץרעמ

 רעבָאטקָא
 (תוכוס)

 רַאורבעפ

 ץרעמ

 גנוגעװַאב רעטייברא רצשידיא רעד ןופ .שיגָאלָאנָארכ

 רעפולש ,ןרעטש ,(ןַאמלוש .וו רַאזַאל) יקסווָאדַאש ,(רעגיר
 .טסעג ענעדַאלעגנויא ץוח ןעטַאגעלעד 74 ןעמַאזוצ .דנַא ןוא

 ןוא וװָאניטרַאמ ןעוועג ןענייז .ּפ .ַא .ד .ס .ר ןופ רעהעטשרָאפ

 -ולַאג ןופ ,קַאביר -- .ד .ס עשיטעל ןופ ;ןַאמדלָאג ןָאעל

 ןוא .ץנארק ןוא ןַאטסָארג ,רעלגיואנווא : "דנוב , רענַאיצ

 ,םעדעמ ,ןידוי ,שטיװָאמַארבַא ,רעביל : ןיירא ןענייז .ק .צ

 .רעדנַאסקעלַא ,יקסווָאסאק ,לאימחרי ,הנוו ,חנ |

 סַאג רֶצקָארט) טשנליוו ןיא "טלצוו יד גַאלרַאפ טצדנירנצג

 .(יײפָאמיט) ןָאולעּפָאק .ד רעטלַאװרַאפ רָצֹד .(198 רצמונ
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 .מ .ַא .ד .ס .ר ןופ רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל רעד

 . ןוא עיצקַאדער יד טריטסצרַא ,ענליוו ןיא ןצטסערא- ןצסַאמ
 .ק .צ ןופ לייט ַא ןוא "גנונפָאה , ןופ רָאטנַאק

 ."ןערעטשנעגרָאמ , טאלבנעכָאװ ןופ עיצקַאדער יד ןעלַאּפַאב

 ,טכַאמרַאפ טַאלב סָאד

2008 

 רעד ןופ גנובעלפיוא רעד ןעגעוװ ענדָארג ןיא גנוטַארַאב ַא
 ,ןידוי ,רעביל ,שטיװָאמארבא .:ןעוװעג דנעזעונָא .טייברַא
 ןַאמרעט .ק .צ ןופ .(לאימחר) ןייטשנייו ,םעדעמ ,חנ

 לרעב יקציווָאטָאלז ,(ענליוו) רַאזַאל יקסווָאדַאש ,(וועליהָאמ)

 עלַאגעל ןעגעוו עיסוקסיד .(ענדָארג) קוזווא ,(קפבעטיוו)

 ,םייברַא רעד ןופ ןעמרָאפ עיינ ןוא ןעטייקכילגעמ

1810 

 רעד ףיוא .גרעבמעל ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עטכַא וד
 -ַאק .ב ,(לעמָאה) ווָארבַאי .ב :ןעװעג ןענייז ץנערעפנָאק
 -ַאיב) שטיוװעלַאצ לעצנעב ,סעפַאר .מ ,(קסיורבָאב) ןָאטלענעצ
 -עמעשט ַאשַאס ,ךילרע ,קַאװטיל ,(ענליוו) ןַאלּפַאק ,(קָאטסיל
 ןוא רעיימ דוד ,רעפָארג ,חנ ,ןידוי ,רתסא ,(זדָאל) יקטניר
 ןַאמביל ,ץנַארפ-יקסרוק ,יקסווָאסָאק ,םעדעמ- ,(עשרַאװ) ַאוד

 .ק .צ ןיא .קסניפמ ןופ עלבומ ,(רַאוַאל) ןַאמלוש .וו ,שרעה

 -גייוו ,הנוי ,חנ ,ןידוי :ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא ןענייז
 .קַאװטיל ןוא ןייטש

1012 

 -עגוצ .(םד-תלילע ןעגעג טסעטָארּפ) עינַאּפמַאק עשידיא יד

 ַא עמוד ןופ עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד טלעטש

 ןעבָאה .ד .ס .ּפ יד .ןעטפירשרעטנוא 0000 טומ טסעטָארּפ

 עינַאפמַאק רעד ןיא לייטנָא ןַא ןעמענ וצ טגָאזעגּפָא ךיז

 ןופ "דנוב, ןופ ק"צ םוצ .ד .ס .ּפ ןופ ק"צ ןופ ווירב ַא)
 : .(1919 ,רעבמעצעד ןעט6

 רור ,ןיקספּפ ,וגל ,לאטנצזָאר) טנליוו ןיא ןצטסצרַא-ןעסַאמ
 .(ףרָטרנַא ןוא גרובליז חשמ ,ןרָאהנײא
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 טסוגווא

 19 רעבמעצעד

 ינוו---וַאמ

 1--0 לורפַא

 0 רעבמעווָאנ

 רעבמעווָאנ

 0 ראונאו

 רַאורבעפ

 18 רַאורבעּפ

 90---16 ץרעמ

 עגַארפ-טּפיוה יד .ןעיוו ןיא "דנוב  ןופ ץנערעפנַאק עמ9 וד

 -ָאװעג טמיטשאב .עמוד רעט4 רעד וצ ןלַאװ יד ןעוועג זיא

 ןוא .עציוװעיל .ס .ּפ .ּפ יד טימ קָאלב ַא ןעסילש וצ ןער

 ןוא רעסָארג ,סעפַאר ,ןידוי ,רעביל :ןיירא ןענויז .ק  .צ

 .ה ןוא שטיװעלַאכימ .ב טריטּפָאָאק רעטעּפש .ןיוטשנייוו

 ילר
 .רעטָארג וַאלסינָארב גרוברעטעּפ ןיא סופיט ןופ ןעברָאטשעג

| 1916 | 
 .וָאקרַאכ ןיא "דנוב , ןופ גנוטַארַאב יד

 -  בפע
 -רע יד .דַארגָארטעּפ ןוא "דנוב, ןופ ץנערעפנָאק עט10 יד

 ןענייז .ק .צ ןיא ."דנוב, ןופ ץנערעפנָאק עלַאגעל עטש

 ,רתסא ,ןיוטשנייו ,ןידוי ,שטיװָאמַארבַא ,רעביל :ןיירא

 -ול ,ןַאמרעב .ל ,ווָאירַאטָאלָאז ,יקסווָאפָאק ,קַאוטול ,םעדעמ

 .ואמש ,יקסנורעמעשט .ס ,עיב

 ,(1874--1917) װעליהָאמ ןיא ןַאמרעמ השמ ןעברָאטשעג

 -אב-רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ ןערענָאיּפ יד ןופ רענויא

 .גנוגעוו

 .דַארגָארטעּפ ןוא "דנוב , ןופ רהָאפנעמַאוצ רעט8 רעד
2118 

 .ענוַארקוא ףיוא "דנוב  ןופ גנוטלַאּפש רעד ןופ ביוהנָא רעד

 .ט -- עקנול ַא :ןעָארויב ייוצ טעדליבעג ךיז ןעבָאה'ס
 -- עטכער ַא ;} ןווטשנערעב לאומש ,לעקנערפ ,סעקסעש ,סעפַאר
 .ןיקטע ,ןהכ .ש ,ץעּפיל ,סקופ הרש ,קַאװטיל

 ןעמונעגנָא גומוטשנווא טָאה "עדַאר , רעניַארקוא ,רטנעצ יד

 םעד .עימָאנָאטוװא רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאוצַאנ ןעגעוו ץעזעג םעד

 יז יקסדַאּפָארָאקס ןַאמטעה ןופ גנוריגער יד טָאה ולוי ןעט8
 עירָאטקעריד יד טָאה רעבמעצעד ןעמ10 םעד .טפַאשעגּפָא
 רעד ןעגעו ץעזעג םעד טלעטשעגפיוא קירוצ עציניוו ןיא
 .עימָאנָאמווא רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאוצַאנ

119 

 ."דנוב, ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעיק רעד ןופ גנוטלַאּפש יד

 עטכער 79 ,עקנול 97 טמיטשעג ןעבָאה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא

 | | .ענעטלַאחעגּפָא 11 ןוא

 ןופ גנוטַארַאב) עניַארקוא ףיוא "דנוב , ןופ גנוטלַאּפש יד

 98 ןעוועג ןענייז גנוטַארַאב רעד ףיוא  .(רַאוובעֿפ ןעמ8
 רעד זיב ןעטרַאוו טגעלעגרָאּפ ןעבָאה עטכער יד .ןעטַאגעלעד

 | .ץנערעפנָאק רעמ1

 ןעמונעגנָא .קסנומ ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עט11 יד

 ןענייז ץנערעפנַאק רעד ףיוא .טכַאמ-ןעטַאר וד סיצנירּפ ןיא
 רעטלַא ,ראטקופ ,וָאקַאינזעלעשז ,ןיקטע ,קַאװטיל : ןעוועג

 ,ןייטשנייו ,רתסא ,יקציטעווס ,ןיוועל לעקנַאו ,ווָאנַאמָאר



 גנוגעווַאב רעטייברא רעשיריא רעד ןופ  טיגָאלָאנָארכ 208

 -בָארד ,קילערָאג .ג ,ןוקָא ,ןָאסנָארַא ,שַאלרַאכ ,ןידוו ,קיצרעג

 ,טיילק .ש ,שטיוורוח .ש ,ןָאזמיכַאנ ,ןיורב ,קיוװָאנ לאוי ,ןיק

 -ָארּפ ךרוד ק"צ ןוא .ערעדנַא ןוא ןיוטשנייוו .א ,סּפוּפ .נ

 ,שטיװָאמַארבַא ,ןידוי :ןעבילקעגסיוא ןעלהַאו עלענָאיצרָאּפ

 בקעי ,סלעראח עינעה ,ןייטשנייוו ,רתסא ,יקציטעווס ,קַאװטיל

 .ןָאזמיכַאג .א ןוא ווָאנַאמָאר רעטלַא ,ןיוועל

 .סקופ הורש וועיק ןיא ךיז ןעקנורטרעד / 94 ינוי

1000 

 -לאּבש יד .עװקסָאמ ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק עט12 יד 9 לורּפַא
 .דנַאלסור ןיא "דנוב , ןופ גנוט

 .צטכױר 49 ןצגָלג 70 .טגליוו ןיא "דנובא ןופ גנוטלַאּפש יד 7--6 טסוגווא
 ןיא ןוא עניַארקוא ףיוא .ּפ .ַא .ד .ס .ר ןופ ץנערעפנָאק ַא 10--91 .גווא

  ."דנוב, ןופ גנוטַארַאב ַא טייצ רעבלעזרעד
 .(ןעמַאגעלעד 19) עוװװקסָאמ ןיא "דנוב , ןופ גנוטַארַאב ַא רעבמעווָאנ

121 
 ןיא "דנובמָאק, ןופ ץנערעפנָאק עכילטנעדרָארעסיוא ידי 8---11 ץרעמ

 -עגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה דנובמָאק רעד רעכלעוו ףיוא ,קסנימ
 ףיוא .פ .ק .ר ןיא ןערָאװעג ןעסָאגעגנוירא זיא ןוא ןעזָאל
 טימ 78) ןעטַאגעלעד 118 ןעוועגייב ןענייז ץנערעפנָאק רעד
 .(טבער-סגנוטַארַאב טימ 49 ,טכער-סגנומוטשאב

 שיצולָאװער רעטשרע רעד זיב "דנוכ, ןופ עסערּפ יד
 ,(1896 --- 1905) דנאלסור ןיא

41 

1896 
 .מונ ,ןָאדנָאל--עוװענעשז ןיא ןעבעגעגסיורא ,"רעטייברַא רעשידיא רעד (

 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא רעמונ רעטשרע רעד .1896--19085 ,1+7
 .ןערַאילּפמעזקע טנעזיוט

197 
 ןיא טקורדעג ,"דנוב , ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד ,"עמיטש רעטייברַא , (2

 -רע רעד .1005--1807 ,רעבמעטּפעס--טסוגיוא ,40--1 .םונ ,דנַאלסור
 .ןערַאילּפמעזקע 400 רעמונ רעטש

2898 

 רצנמשטּפעס ,6--1 .מונ ,טעטימָאק רענליוו ןופ ןַאנרָא ,"ףמַאק-ןעסַאלקא (8
8--19092, 

 -רע .1908---1908 .טּפעס ,8---1 רעמונ ,דנוב-רעטשרעב ןופ "רעקעוו רעד, (4

 9 רעסונ ןופ ,דנַאלסיוא ןיא טקורדעג ןַאגרָא רעלענָאיסעּפָארּפ רעטש

 ןָאעל ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע רעד  .דנַאלסוו ןיא טקורדעג

 ןַא ןעמונעג רעטעּפש ןעבָאה גנוטייצ יד ןעויגַאדער ןיא ,ןויטשנרעב
 .שטיװעלַאכימ .ב ,רעמייוו .א ,ןיקמורפ .ג ,קַאװטיל .א :ליײיטנָא

1899 

 ,1800 ינוי ,2--1 רעסונ ,קסנימ ,"טייקגינווא, {ס
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 טקורדעג רעמונ רעטשרע רעד  .קָאטסילַאוב ,"רעטייברַא רעקָאטסילַאב, (6

 .1909---1899 לירַּפא ,7--1 רעמונ ,דנַאלסיוא ןיא

 . 1905--+9 ולוי ,91--1 רעמונ ,עשראוו ,"רעטייברַא רעוועשרַאװ, (7

1000 

 ,1908---1900 רעבמעצעד ,1 רעמונ ,קסנומ ,"רעטייברַא רעקסנימ, (8

 .1900 .טּפעס ,1 רעמונ ,שיסור ןיא ךיוא ,9 רעמונ ,לעמָאה ,"ףמַאק , (9

 .1900 רעבמעטּפעס ןוא רעמונ רעטשרע ,קסנומ ,?טָאלבגולּפ רעקסנימ , (0

 .1000 ,2--1 רעמונ , (טריפַארגָאמקעה) "םַאלבגולפ רעקסניּפ , (1

1001 

 .190ט--1901 רעבמעטּפעס ,8--1 רעמונ ,זדָאל ,"קָאלג-סטווהיירפ, (19

 .1901 רעבמעווָאנ 1 רעמונ ,שזעוועינָאּפ ,"רעטייברַא רעד , 3

 .1901 רַאונאו רעמונ רעטשרע .ענדָארג ,"טַאלבגולפ רענדָארג , (4

1002 

 ןעשידנעלסיוא ןופ ןעבעגעגסיורא .(שיסור) ?ַאוטסעוװזיא ַאינדעילסָאּפ , (8

 | .1909--1908 ,286--1 רעמונ ,ַאוװענעשז---ןָאדנָאל ,טעטימַאק

 ,1902 רעבמצטּפעס רעמונ רעטשרע רעד ."טַאלבנולּפ רענליוו, (6

 .1909 לירּפַא רעמונ רעטשרע רעד ."טַאלבגולפ רעזדָאל , (17

 .1909 רַאורבעפ רעמונ רעטשרע רעד .?טַאלבגולפ רעקסניווד , (18

 .1906 רעבמעטּפעס רעמונ רעמשרע רעד ."טָאלבגולפ רענווָאק , (9

| = 1908 

 .1908 ראונאי רעמונ רעטשרע רעד ."טַאלבגולפ רעקָאטסילַאיב , (0

 .1909 רַאונאי רעמונ רעטשרע רעד ."טַאלבגולפ רעקסבעטיוו , (1

 .1008 ילוי רעמונ רעטשרע רעד ."טָאלבגולפ רעוועשטמודרעב , (9

 ."טַאלבגולפ רעקָאדָארַאה , (8

 .8 ," ןָאיַאר- -רעטשרעב ןעשיליוּפ ןופ טַאלבגולפ, (4

| 1004 

 ."דנוב , ןופ .ק .צ ןופ ןעבעגעגסוורא ,ןַאגרָא רערעלוּפָאּפ --- "דנוב רעד , (8

 רעד ,ןערַאילּפמעזקע 6000 ןיא טקורדעג ןעוועג זוא רעמונ רעמשרע רעד

 .1905 .טקָא--1904 ראונאי ,19-- .מונ .זקע טנעזוומ 80 ןיא רעטצעל

 ,5--1 רעמונ ,דנַאלסווא ןיא טקורדעג ,(שיסור) "ַאדנוב קינטסעיװ, (6

4+--1908. 
 יַאמ ,4--1 .מונ ,דנַאלסווא ןיא טקורדעג ,(שיליוּפ) ?ודנוב סָאלג, (?7

4--1908, 

 .1904 רַאונַאי רעמונ רעטשרע רעד .?טַאלבגולפ רעלווַאש , (8

1909 

 ,ַאװענעשז ,.טָאק .דנעלסווא ןופ ןעבעגעגסיורַא ,"ןעגנוריסַאּפ עטצעל, (9

 | ,96--1 רעמונ

 רעשיסור רעטשרע רעד ןופ "דנוב, ןופ עסערּפ יד -- .9
 .(1905 -- 1917) רעטייװצ רעד זיב עיצולָאװער

1805 
 רצמונ רטטשרש רעד  .טענליוו ,ןַאנרָא רצלַאגצל רעטשרפש ,"רצקשוו רעדא (0

 .1906--1909 .צצר 95 ,58---1 .מונ .וקָפ 48,000 ןיא טקורדצג ןצוועג זיא
 .1908 .צעד ,1 רעמונ .דַארגָארמעּפ ,(שיסור) ?ושטָאבַאר יקסיירווע-, (1
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100 

 .רַאורבעפ 1 רעמונ .טנליוו ,"טלשוו עיינ ידא (9
 -טווא ןעטכַאמרַאפ םָעד טָאטשנָא ןעבעגעגסיורא = .טנליוו ,"גנוטייצסקלָאפא (

 ,1907 רטבמצטּפעס 19---1906 רַאורבצּפ 19 .424--1 רעמונ ,"רצק
 | ,1906 ,9---1 רטמונ .טאלבנצבָאװ ,(שיסור) "ָאװָאלס עטַאנא (4
 -ָאּפ בילוצ ךיז טָאה ץיצקַאדער יד = .ענליוו ,(שיסור) יַאנובירט ַאשַאנ 4 (8

 .8 ,ןירוי ,םצדשמ  טניוָאק ןייק טרהיפעגרעבירַא ןעגנוגנידַאב ףשיאייציל
 ,1907---1906 רטבמטצשד 18 ,12--1 רעמונ = .ווָארגָאב

 .ולוי---רעבמעטּפעס ,9--1 רעמונ ,(לַאגעלמוא) עשרַאװ ,?קָאלג רעד , (6
2007 

 ,רעבמצטּפצס ,1 ןעמונ ,ענליוו ,"גָאט רעדֲא (7
 טפרַאדשג "גנונפָאה א יד טָאה רעבמצוװָאנ 1 ןופ ,ענליוו ,"גמונּפָאה ירא (38

 ןופ טיצקַארער רעד ןיא ,גנוטייצ עגעקיּפָאק ַא יו ןערעוו ןעבעגעגסיורא
 ןצט99 םַצד ,רתסא ,םצרצמ ,קַאװטיל = : ןיירא ןענייז .ננוטייצ רצייג רעד
 ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא ןערָאװעג טכַאמרַאפ "גנונּפָאה , יד זיא רעבָאטקָא
 ,49--1 רצמונ .ןצרָאװצג טריטסצרֿפ ןענייז רָאטנַאק ןוא עיצקַאדער רעד
 ,רעבָאטקָא 9---רעבמצטּפעס 2

 ןיא .רעבמשװָאג 80--16 ,2--1 רעמונ ,ענליוװ | ,"ןרעטשנעגרָאמ = רעד (9
 | ,ווָארגָאב ,רעטייוו ,ןירוי ,םצרעמ | : ץיצקַאדער

 9-- רעמונ .לַאגעלמוא ,(שיליוּפ) ?ָאלסַאה עשַאנ, (40

1908 -- 9 
 .1911---1908 ,4--1 רעמונ ,לַאגעלמוא ,"דנוב ןופ עמוטש וד, (1

 ,1911---1909 ,5--1 רעמונ ,(שיסור) ?ַאדנוב יקילקטָא 2( 

1810 
 ןופ טעטימָאק רעװװעשרַאו ןופ ןןעבעגעגסוורא ,"טַאלבגולפ רעוװעשרַאו , (8

 .(זדָאל ןיא טקורדעג ,לַאגעלמוא) "דנוב,
111 

 ,9--1 רעמונ ,עשראוו ,ךובלעמַאז ַא ,"עמיטש-סקלָאפ , (4
 ,ץרעמ---רַאורבעפ ,8--1 רעמונ ,ענליוו ,"עמיטש עיינ יד, (45

1012 
 זיא עבלעוו ,עיצקַאדער ןיא .טאלבנעכָאו ַא ,עשראוו ,"ןעגַארפ-סנעבעל, (6

 -ָארג ,שטיוװָאמַארבַא ,קַאװטיל ,םעדעמ :ןיירַא ןענייז ,ןעיוו ןיא ןעסעזעג
 יוד זיא רעמונ ןעטייוצ ן'פיוא .2--1 רעמונ .ןוגלָא רעטעּפש ,רעס
 .טריטסערַא עיצארטסינימדַא רעד ןופ לייט ַא ,ןערָאװעג טכַאמרַאֿפ גנוטיוצ
 1 .וַאמ ןעט18--8

 ןיא ןעוועג זיא עיצקַאדער ןיוא .טאלבנעכָאװ ַא .דַארגָארטעּפ ,"טייצ, 7
 -ָאוטעּפ ןיא עטייוצ יד ;ןיגלָא ,שטיווָאמַארבַא ,קַאװטיל ,םעדעמ :ןיוו
 .צעד 90 ,00--1 רעמונ .שטיװעלַאכומ ןוא יקסווַאלסַאז ,ךילרע :רַארג
 .1914 ילוי 8--+02

 ,2--1 רצמונ ,טנליוו ,רעכיב-לעמַאז ,"רצדיינש רֶטדַא (48
 .8--1 רעמונ ,סעדָא ,"קלָאפ עשידיא סָאד, (

 ,1 רעמונ ,"עמיטש-סקלָאפ עשידיא יד, (0
 1 רעמונ .ק .צ ןופ ןעבעגעגסיורא ,(לָאגעלמוא) "טַאלב-סנָאיצַאמרָאפניא , (1

 : .רעבמעטּפעס



 1 גנונצװַאב  רעטייברא רעטידיא רעד ןופ עיגָאלָאגָארב
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)6 
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)8 

)9 

)60 

)1 
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)8 

1013 

 .1 רצמונ ,ענליוו ,ךוב-לעמַאז ,"לצרָאנ ירא
 ,.םונ .(ןעברָאטשעג) ןַאמצנַאל רַאזַאל רָאטקַאדער  .ץנליוו ,"רפריינש רעד;
1, 1915----1914, 

1914 

 רעד טָאטשנָא ןעבעגעגסיורא ,ךָאו ַא לָאמ 2 ,דַארגָארטעּפ ,"טייצ רעזנוא ,

 .ולוי 17--ינוי 94 ,7-- רעמונ ,"טייצ
 ןעשידנעלסיוא ןופ (שידיא ןוא שיסור ןיא) ?לעטעלב-סנָאוצַאמרָאפנוא,

 ,11--1 רעמונ ,ןעפורג עשידנעלסיוא ֹוד ןופ .ק .צ ןוא "דנוב , ןופ .םָאק
4++--1916. 

2120)816 

 .ד ןופ ןעבעגעגסוורא  .דַארגָארטעּפ ,(שיסור) ?'וטסעיוו .ַאיקסיירוועי,

 רעשידנוב רעלעיציפָא ןייק טשינ ,שטיוװָארָאטנַאק .וו ןוא יקסווַאלסַאז

 /101,  ראורבעפ 10--1910 רעבָאטקָא 9 ,/--1 רעמונ .ןַאגרָא

 .עיצולָאװער עשיפור עטייווצ יד -- 3

1917 | 

 רעמונ ,"דנוב , ןופ ןַאגרָא רעלַארטנעצ .דַארגָארטעּפ ,"עמיטש רעטיײברַא

 .רעבמעווָאנ 8---ץרעמ 24 ,81-1

 -ןופצ רַאפ גנוטיוצ עכילגעט ַא ןָא ונוו ןופ .קסנימ ,"רעקעוו רעד,

 ."ךנוב , ןופ ןַאגרָא לארטנעצ 1918 רַאונַאי ןעטשרע ןופ ,טנַאק ןעגיד'ברעמ

 לָאמ עכולמע "רעקעו רעד, ויא ןעשינערעקרעבוא ענעדוושרַאפ בילוצ

 ,לעטָאה) טדעטש ערעדנַא ןיא ןעגָארטעגרעבירַא ןוא ןערָאװעג טלעטשעגמָא

 רעד ןיא ןענייז ןעטייצ ענעדוושראפ ןוא .(קסנומ רעדיוו ןוא עווקסָאמ

 -שוריק .א ,ךיירנייוו ,קַאװטיל ,רתסא ,ןיוטשנייו .א : ןעוועג עיצקַאדער

 רעד, זיא גנומיוצ עשידנוב ַא יװ רעמונ רעטצעל רעד .יקציטעווס .ב ,ץינ

 ץרעמ--1917 יַאמ 17 ,118--1 .טונ .1991 ץרעמ ףוס סיוורַא "רעקעוו

1. 

 -םורד רַאפ גנומווצ עכולגעט ַא רעמונ ןעט7 ןופ .וועיק ,"גנוטווצ-סקלָאפ ,

 .:ןעטיוצ ענעדיישראפ ןיא ןעוועג ןענייז עיצקַאדער רעד ןיא .דנַאלסור
 םסוגיווא 8 ,208--1 םונ .ןיימשּפע .ש ןוא קַאװטיל .א ,סעפַאר .ט |

 ןַאגרָא -- 1919 (209 .םונ) רַאורבעפ 22 ןופ ; 1919 רַאורבעפ 21---7

 ךנוב-רעטייברַא ןופ טעטימָאק ןעשידוא םעניײמעגלַא ןופ

 .טָאק םענָאיַאר ןופ ןַאגרָא .וַאלסאנירעטַאקעי ,/לַאנָאוצַאנרעטנוא רעד

 רענַאד ןוא רעשירווַאט ,רעוװָאקרַאּכ ,רעוַאלסָאנירעטַאקעי רַאפ "דנוב , ןופ

 .1918 ,ינוי--1917 טסוגיוא ,17--1 .םונ .טַאלבנעכָאװ א .טנעגעג

 -סיורא ןַאגרָא רעלענָאיסעּפָארּפ .דַארגָארטעּפ ,"ןעבעל עלענָאיסעּפָארּפ סָאד

 יד ."דנוב , ןופ .ק .צ םייב עיסימָאק רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ ןעבעגעג

 רעטויברַא, רעד וצ עגַאלויב ַא יװ סיורא ןענייז ןערעמונ ייווצ עטשרע

 ולוו 90 ,טַאלבנעכָאװ א 8 רעמונ ןופ ,(19--18 ,12--11 .מונ) עמוטש
 .רעבָאטקָא 10--יַאמ 12 ,10--1 .םונ

 .טקָא 12--טסוגווא 8 ,8--1 .מונ .דַארגָארטעּפ ,(שוסור) "ַאדנוב סָאלָאג,
 ןיא ןעגָארטעגרעבירַא 6 רעמונ ןופ .ווָאקרַאכ ,(שיסור) ?ָאוװָאלס עשַאנ,

 -ַאלסָאנירעטַאקעי רַאפ טעטימָאק םענָאיַאר ןופ ןַאגרָא .ווַאלסָאנירעטַאקעי
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 ונוו 8 ,8--1 רעמונ .טנעגעג רענָאד ןוא רעשירווַאט ,רעווָאקרַאכ ,רעוו

 .1918 ראונאי 7

 8 ,9-1 רעמונ .עירול .ג רָאטקַאדער .סעדָא ,(שיסור) ?סָאלָאג שַאנ, (4

 | .טסוגיוא 99---ונוו

 רעמונ .וָאקרַאכ ,"דנוב , ןופ טעטימָאק רעװָאקרַאכ ןופ ןעטכורכַאנ יוד, (6

 .ונוי 99--לירּפַא 80 41

 .טָאק רערימָאטושז ןופ ןַאגרָא ,רימָאמישז ,"טַאלב-רעטייברַא רערימָאטישז , (6

 | .ולוי 80--ילוי 9 ,9--1 רעמונ ,"דנוב , ןופ

 רעמונ ,טעטימָאק רעװקסָאמ ןופ ןַאגרָא .עווקסָאמ ,"דנוב ןופ עמיטש יד, (7
 .ץרעמ 94 םעד 1

 .מָאק רעקסבעולגָאסירָאב ןופ ןעבעגעגסיורא ,"רעטיײברַא רעשידיא רעד, (8

 ,לורּפַא 1 רעמונ ,(טריפַארגָאטקעה) "דנוב , ןופ

 -טנעגעג רעריביס ןופ ןַאגרָא .קסמָאט ,"ַאדנוב קינטסעיוו וקסריביס, (9
 רַאונאי --1917 רעבמעטּפעס //--1 רעמונ ,גרעבנעזָאר .ד .דער .טעטימָאק
1018 

 .1 רעמונ ,פָאטָאנָאק ,"ַאדנוב .גרָא ַאקסּפָאטָאנָאק ַאיטסעוװזיא, 0
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 רַאפ "דנוב , ןופ טעטימָאק .נָאיַאר ןופ ןַאגרָא .עגיר ,"טייצ רעזננא, (1

 .1919 ץרעמ 15---1918 .צעד 95 ,9--- רעמונ ,אקסנאד .מ .דער .דנַאלטעל

 רַאפ "דנוב , ןופ טעטימָאק-טּפיוה ןופ ןַאגרָא .עווקסָאמ ,"גגונפָאה יד, (2

 ,שטיװָאמארבַא : עיצקַאדער ןיא ,ןייר .ר רָאטקַאדער .דנַאלסור-סיורג

 .רעבמעצעד 19--טסוגיוא 10 ,2--1 רעמונ .ןַאמקילייה ,ןיבור

 ןוא רעװקסָאמ ןופ ןעבעגעגסיורא ,ךובלעמַאז ,עווקסָאמ ,"טפנוקוצ יד, (68

 .ונוי 2--לורּפַא 1 .4--1 רעמונ .?"דנוב , ןופ .םָאק רענָאיַאר

 טניישרע ,"דנוב , ןופ טעטימָאק רעסעדָא ןופ ןַאגרָא .סעדָא ,"קָאלג רעד, (64

 ,לירּפַא 7---ץרעמ 90 ,9--1 רעמונ .ןַאמרעב .ל ,עירול .ג :דער ,תבש
 רַאפ "דנובא ןופ ןַאגרָא .ןייטשּפש .ר .דצר .,ענליוו ,"עמיטש רעומואג (9

 .1919 לירּפַא 18---1918 רפבמפשצצד 2 ,99--1 רצמונ .עטיל

 -ַארמעּפ ,ןהכ .ב רָאטקַאדער רעלעיציפָא .(שיסור) ?ושטָאבַאר יקסיירוועי, 6

 ןענייז עיצקַאדער ןיא .טעטימָאק רעדַארגָארטעּפ ןופ ןַאגרָא .דַארג

 ,10--1 רעמונ .יליגריוו ,שטיװָארָאטנַאק .וו ,יקסװַאלסַאז .ד :ןעוועג
 ילוי 81--יַאמ 5

 ,96--4 רעמונ ,טאלבנעכַָאװ .סעדָא ,"קינלעדעינָאּפ ושטָאבַאר, 7

 "'מ .ַא .ד .ס .ר יד ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעלמָאה ןופ ןיטעלויב, 68
 | .רעבמעצעד 16 םעד 1 רעמונ .לעמָאה ,(שיסור)

 טעטימָאק-ןָאיַאר עגלָאװ ןופ ןַאגרָא ,ווָאטַארַאס ?רעטייברַא רעגלָאװ רעד, 9
 .ילוו 17---יַאמ 28 ,4--1 רעמונ ,"דנוב  ןופ

1919 
 .טאלבנעכָאװ עשידנוב ַא .קַאװטויל .א .דער .וועיק ,"ןעגַארפ טייצ, (0

 רַאוורבעפ ןעט10 םעד 1 רעמונ

 .ץץרעמ 10 ,1 רעמונ .קַאװיּפס .ב .דער .וועיק ,"טייחיירפ, (1

 --1919 נוי .טאלבנעכָאװ .ַא ,לעמָאה ,(שיסור) ?סָאלָאג ושטָאבַאר, (9
 ,1990 לירּפַא
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 ,1 רעמונ .וועיק ,עגיארקוא ףיוא "דנוב , ןופ ןַאגרָא ,"גנוטווצ-סקלָאפ , (8

 .קַאװטול .א .דער ..רעבמעצעד 7

2120 

 .ץרעמ 1 רעמונ .קַאװטול .א .דער .וועיק ,"גנונּפָאה יד, (4

 --108 רמונ .גנוטלאפש רֶצֹר ךָאנ ןצנישרפ .טנליוװ ,"ץמיטש רצזנוא, (5
 .טסוגיוא 92---טסוגיוא 148 ,0

 .ענווַאק ,עמיל ןיא רעטייברַא עשידיא רַאפ טאלבנעכָאװ ַא ,"טייצ עיינ; (6

 .ולוי ןעטפ -- 1 רעמונ .ינדָאלָאק .ז .דער
 -ייצ ףץשירַארעטיל-ךילטפאשלצוצג .טאלבנצכָאװ .ַא ,"טרָאװ שיירפ סָאד , (7

 ,.טּפָּעס 94---1990 .יוָאנ ,20--1 .םונ .ןַאמניד .ז .רָצֵר .ףנליוװו ,גנוט
 גנוטייצ-רצטײברַא ןַא 11 רצמונ ןופ ;{(1

1921 | 
 51 ,ןייטשנייו ,ל .דער .עבַאגסיוא ץעגילָאמנװוא ,"ענובירט רעזנוא, (68

 ,רעבמעצעד
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 ,24--1 .מונ .ןייטשּפ} .ר .רָצֵֹר .טַאלבנצכָאװ ,ץענליוו ,"טייצ רצונוא; (9
 .ינוי 80--רָאונאי 4

 -נייוו ,ל ,רָּצִר / .טפירטנצכָאװ טאלב-רצטיײברַא  .ענליוו ,"ןעגַארפ-טייצ , (0

 ,ילוי 18 ,12--1 רצמונ .,ןייטש
 ,11--1 רצמונ .טפירשנַעבָאװ .ענליוו ,"טַאלב-רעטייברַאא (1
 ."קנַאדעג רעזנוא, (9





 ןוא רעניטסיינ רעד - ענליוו

 רעטנעצ רעלערוטלוק





 -טפַאשלעזעג ןוא רעשימַאנַאקע ,רעלערוטלוק .1

 .ןעבעל רעכיל

 .שטיװַאמַארבַא שריה

 .טָאטשףךעטעטילַאנָאיצַאג יד ענליװ

 עטסגידריווקרעמ יד ןופ ענייא זיא ענליוו

 -ַאנָאיצַאנ ןופ טרּפ ןיא טלעוו דעד ףיוא טעטש

 ,ףניפ עצנאג רשפא רעדא ,ריפ .,רעטקַארַאכ ןעל

 -לוק רעייז ראפ רהיא ןעטלאה ןעטעטילַאנָאיצַאנ

 ךיוא לָאמוצ ןוא רעטנעצ ןעניטסייג ,ןעלערוט
 ,טָאטשטּפױה רעייז ראפ

 רעטרעדנוהרָאי טייצ ןעפאשעג ךיז טָאה ָאד
 ןעטָארטראפ ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,בושי א

 ןוא ןעסור-סייוו ,רעניווטיל ,ןעדיא ,ןעקאילַאּפ

 ,רעמיאַארַאק יד רעהַא ןענעכערוצ ךָאנ לָאז ןעמ ביֹוא ןוא ,ןעסור

 ןעטעטילַאנָאיצַאנ 8 עצנַאג ָאד רימ ןעבָאה ,ןעשטייד ןוא ןערַאטַאט

 -סיה ַאד ןעבָאה רָאנ ,טלעצנייארַאפ טינ ךיוא ןענייז 8 עטצעל יד

 עסאנעק ַא ןַארַאפ ָאד ןזיא רעמיאַארַאק יד ייב .םיבושי עשירָאט
 יד ,(טעשטעמ) עעשַָאמ ַא ןעבָאה ןערַאטַאט יד .לוש ַא ,(הסנכ)

 ,לוש-סגנַאֿפנָא ןא ןוא ןעכריק עשילעגנאווע רָאּפ א --- ןעשטייד

 עלָאר עסיורג ןייק טינ רעבָא ןעליּפש ןעטעטילַאנָאיצַאנ יירד יד

 ן'פיוא סעיצַאריּפסַא םוש ןייק טינ ןעבָאה ייז .,ענליוו ןופ ןעבעל ןיא

 טכַארטַאב ןיא ןעמוק טינ ייז ןענעק רעבירעד .ענליוו ןופ ןעדָאב

 ,אטילד םילשורי ןֹופ ןעבעל ןעשיטָאטש ןיא רָאטקַאפ רעדנעקריוו סלַא

 קנַאד ַא ענליװ טָאה גנַאל טינ רָאנ זיב זא ,ןעגאז ןעק ןעמ

 ןעכילדירפ ןופ רעטסומ א ןעבעגעג ,טייקטנוב רעשינטע רהיא רשפא

 ןיב .עירָאטירעט רעטצינערגַאב ןיא ךיוא רעקלעפ ןופ ןעבעלנעמַאזוצ

 רהעז ןעוועג ןעמזינָאנַאטנַא עַאנָאיצַאנ יד ָאד ןענייז המחלמ רעד

 -רע לָאמַא -- םינכש יװ ןוא ,טבעלעג ןעמ טָאה תונכש ןיא .ךַאװש

 .ןעניױצַאב ךיז ערעדנא יד וצ ענייא --- רעסעב לָאמא ,רעג

 -ויצ עשיטסילַאנַאיצַאנ טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעגנָא רעבָא ןענייז

 .ןעראוועג טרעטשוצ דנעטיידַאב ץנַאג ןיא תיב םולש רעד ןוא ןעט
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 -תואיצשב עשיפיצעּפכס ענליו ןיא טציא ליפא ןענייז ךָאד רעבָא
  -ףנייפ יו .ואוושרעדנא ץעגרע יו עטפרַאשרַאפ עכלעזַא טינ ןעג
 ךָאד זומ ,ןערעדנַא םוצ רענייא טמיטשעג ןייז טינ לָאז ןעמ ךיל

 ַא ןופ ןעטסינַאגַאטנַא ערהיא ייב ןהעזנייא עּפורג עשינטע עדעי |
 -עג ָאד טרעװ סאוו ,טייברא עלערוטלוק עסיורג א עּפורג רעטייווצ
 ןעסַאמ עטסַאּפמָאק ךיא טהעז יז .ןעדָאב ןעלאנָאיצַאנ ן'פיוא ןָאט
 זומ ,גידנעליוו טינ גידנעליוו ןוא .טעטילַאנָאיצַאנ רענעי רעדָא רעד ןופ
 .,ץרא ךרד ןענירק ןעכאז עכלעזַא ראפ ןעמ

 ָאד ןעהיצ ייז .םיטַאבעלַאב רָאנ טינ ָאד ןענייז .ןעקאילַאּפ
 -נוהרָאי ןעט19 ן'זיב ,תמא .רוטַארעטיל ,רוטלוק רעייז גנאל תורוד ןופ
 ןיא ןוש רעבָא .רוטלוק עלַאקירעלק ןייר ַא ןעװעג סע ןיא םרעד
 ןעטעָאּפ עלַאינעג יד ָאד ייז ןעבָאה טרעדנוחרָאי ןעט19 ןופ ביֹוהנֶא
 -הֶאי רעטרעדנוה טימ .ַאלמָאקָאריס ,יקצַאװָאלס ,שטיוועקצימ םַאדַא
 -לעו ,טעטיזרעווינוא ןא טַאהעג ָאד ןיוש ייז ןעבָאה קירוצ ןער
 ןעבָאה ייז .ירַאטַאב ןאפעטס גינעק רעד טעדנירגעג טָאה'ס ןעכ
 *קעטיכרַא רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ עכלעוו ,סרעטסיולק ָאד
 רעטסיולק רעלָאקָאטנַא רעד ,?יּפשייב םוצ .ננוטַאטשסיױא ןוא רוט
 עטסגידריוקרעמ יד ןופ רענייא גינייוועניא זיא רעטעּפ ןענילייה ןֹופ
 -ךֶא ערַאברעדנואװ טימ ,עכָאּפע סנאסענער רעד ןופ רעלעמקנעד
 יױזַא ןיא רעטסיולק רענידרַאנרעב רעד .ןערוטּפלוקס ןוא קיטנעמַאנ
 ןעניפעג ןעמ ןעק ואוו ןעטלעז סָאד ליטס ןעשיטָאנ ןיא ןעטלאהעגסיוא
 -יברַא רעכילרעטלַאלעטימ רעניזָאד רעד ןופ ןערעטסומ ענייר עכלעזַא
 . רוטקעט

 -עג ךיז טָאה ,ענליו ןיא גידנעייז ,רעטשרע רעד ןָאעלָאּפַאנ
 -ציא .זירַאּפ ןיא רעטסיולק רענידרַאנרעב םעד ןעבָאה וצ ןעשנואוו
 טלהעצ רעכלעוו ,טעטיזרעווינוא ן'רעסיוא ָאד ענליוו ןיא ןענייז רעט
 עשיטילָאּפ רַאפ ?וש ךיוה א ךיוא ,ןעטנעדוטס דנעזיוט 8 רעכעה
 -נַאה א ןוא (עּפָארייא-חרזמ ןעשרָאפ וצ טוטיטסניא) ןעטפַאשנעסיװ
 -טפַאשנעסיו עהייר ַא ָאד ןעבָאה ןעקַאילַאּפ יד ,טוטיטסניא-סלעד
 -מםיטרעטלַא ןֹופ ייומ א טָאה ייז ןופ ענייא .ןעטפַאשלעזעג עכיל
 טיובעגסיוא ןיא סע עכלעוו ראפ ,יײרעלַאג רעדליב ַא ןוא ןעטייקכיל
 סיורא ןעהעג ענליוו ןיא .קירב םענירג ןעבעל ןינב רעלעיצעּפס ַא
 "שרוח ענעדישרַאפ ?יפ ױזַא ןוא ןעגנוטייצ עשיליוּפ עכילגעט 9--
 ,ןעשיטילָאּפ ַא ןענָארט עכלעוו ,ןעלַאנרושז עכילטנעכעוו ןוא עגיד
 עשילוּפ יד ,רעטקַארַאכ ןעכילטפאשנעסיוו רעדָא ןעכילטפַאשלעזעג
 עדעי ןייא טנעדרָא סָאװ ,דנַאברַאפ ַא ןיא טגינייארַאפ ןענייז רעביירש
 רעד .ןעטַארעּפער רעקיטַאּפמיס ןוא רעדילגטימ ענייז רַאֿפ ךָאװ
 "יירש עשידיא טימ טקַאטנָאק ןיא ןירַא לָאמ עכילטע ןיא דנַאברַאפ
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  -נעמַאוצ עמַאזניימעג עכילטע ןעמוקעגרָאֿפ ןלימא ןענייז'ס רעב

 | .ןעמוקעג טינ רעבָא זיא גנורעטנענרעד ןייק וצ = .ןעפערטי

 רָאּפ א) לָאצ ןיא סיורנ טינ ךרע יפל ָאד ןענייז רעניווטיל יד

 -ַאבעלַאב ע'תמא יד ןענייז ייז רָאנ זַא ,ןעטלַאה ייז רעבָא ,(דנעזיוט
 רעד טעדנירנעג ,עדנענעל רעד טיול ,טָאה עכלעוו ,ענליו ןופ םיט
 ןעטשריפסיורג עשיווטיל יד ןעבָאה ןענַאד ןופ .ןימידעג טשריפסיורג

 -ציא יד ןופ לייט ןעסיורג ַא רעביא טפַאשרעה רעייז טיירּפשראפ

 .ןאמענ ןופ ןײסַאב םעד ףיוא גידנעפַאש ,דנאלסור ןוא ןעליוּפ עניט

 ןוא .עטיל םוטנעטשריפסיורג םעד ,הכולמ עניטכעמ א עיליוו ןוא

 הנותח טָאה רעכלעוו ,אלענַאי טשריפסיורנ ןוֿפ "טָאררַאפ, רעד רָאנ

 יד טלעטשענּפָא טָאה ,ַאניװדַאי ןינינעק רעשיליוּפ רעד טימ טַאהעג

 -טּפוה יד .חרזמ ןוא םורד ,ברעמ ףיוא עטיל ןופ עיסנַאּפסקע

 ,עקארק ןייק ןערָאװעג ןענַארטעגרעבירַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןיא טָאטש

 רעד ךָאנ ןעבילבענ ענליו זיא ךָאד רעבָא .עשראוו ןייק רעטעּפש

 רעשיוטיל רעד ןופ ,עיטַארקַאטסירַא רעשיווטיל רעד ןופ רעטנעצ

 -ענּפָא ענליו ןופ "םזיניווטיל, רעד זיא רעטעּפש סאווטע .ךַארּפש

 יד) טריזינָאלַאּפ ךיז טָאה עיטַארקָאטסירַא יד .ןערָאװעג טכאווש

 ןעכלעוו ,םזיצילָאטַאק רעד ..(.א .א ץיארדענ ,?יוװיזדַאר ןעטשריפ

 םוצ ןעסַאמ יד ןעסיוטשענ טָאה ,ןעמונעננָא ןעבָאה רעניווטיל יד

 -טיל יד ןעריזילַאנָאיצַאנעד טבורּפעג טָאה רעכלעוו ,רעלק ןעשיליוּפ

 ךיז טקעװרעד טרעדנוהרָאי ןעט19 ןופ ףוס ןיא רעבָא ,רעניוו

 ךָאנ טפַאשקנייב סָאד ץנעגילעטניא רעשיווטיל רעד ןוֿפ ?ייט ַא ייב
 ןיא .רענייטשסנעבעל ,רוטלוק ,עטכישעג ,ךארּפש רענענייא רעד

 -ָאנַאסַאב .רד םעד טימ ךעלזיירק עמייהעג טעדנירנעג ןערעוו ענליוו

 -נעטש טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנַאסַאב טרעוו רעטעּפש .שארב שטיוו

 רעד ןֹופ ךרַאירטַאּפ רעד סלַא טנעכעדרַאפ ,ענליוו ןיא טניואוועג גיד

 -װַאטסער א וצ טכַארבענ טָאה סָאװ ,גנונעוַאב רעשיווטיל רעיינ

 ,הכולמ סלא עטיל ןופ גנוריר

 ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ ןענייז סע ןעוו ,רהָאי ןעט-1905 ן'כָאנ
 -יישרעד וצ ענליוו ןיא ןָא ןעביוה ,ןעטייהיירפ עסיוועג דנַאלסור ןיא

 עשיווטיל ןעניואוו ָאד .רעכיב ,ןעלַאנרושז ,ןעגנוטייצ עשיווטיל ןענ
 טנעפעעגנ ערעדנַא ןעשיווצ טרעוו'ס .רעלטסניק ,רעכיירש ,רעטכיד
 "עג רעכילטּפַאשנעסיװ רעשיווטיל רעד וצ טרעהעג רעכלעוו ייזומ  ַא
 .-טיל עהייר א ךיז ןעדנירג'ס .(שטיוװָאנאסאב רעציזרָאפ) טפאשלעז
 .(.ַא .א עכילטפַאשלעזעג ,עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ) סעיצאזינַאנרַא עשיוו

 ענליו ןיא ךיז טנעפע עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ ףוס םוצ
 יד טרימַאלקַארּפ עכלעוו ,(טנעמַאלרַאּפ ומכ א) עביראט עשיווטיל יד

 -עלַא  .טָאטשטּפוה סלַא ענליו טימ עטיל ןופ טייקניגנייהּפָאמוא

 ןיא עכלעוו ,ענליו ןופ עטכישעגנ ענידרעטייו יד טנַאקַאב זיא ןעמ
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 -טיל יד ָאד ךיז ןעטלַאה ךָאד רעבָא .טנעה עשילוּפ ןיא רעכירַא
 .טעװ ףוס לכ ףוס זא גנונעפָאה יד ףיוא טינ ןעביג ייז .טסעפ רעניוו
 ,ענליו ףיוא ערעייז טכער עשירָאטסיח יד ןוא ייז וצ ןערעהעגנ ענליוו
 יד ןופ ןעטשער יד ָאד גרַאבסָאלש ן'פיוא ךָאנ ןענייז םויח דע ואוו
 יד ןעכלעוו ןופ םערוט ןעטמירַאב ן'טימ) ןעצַאלַאּפ עכילטשריפסיורג

 ,רוטפַאק ןעניטנאקטכא םעד ןעמונענרעטנורַא טָאה טכאמ עשיליוּפ

 -קירוצ ןעלעוו -- (בָאנוצ "רעװקסָאמ , ַא ןיא סָאד זַא גידנעניפעג
 ןעשיווטיל ןעלעיצעפס ַא ָאד ןעבָאה רעניווטיל יד .ןערעו טלעטשעג

 / ףע .טַאלוסנָאק רעשיווטיל רעד לעיציפָא טינ זיא סָאװ ,טעטימָאק

 םייב גנוריגער רענוװַאק רעד ייב ןעלַאפ עסיווענ ןיא טלעטימרַאפ
 ןייק ןערהָאפ וצ רענריב ןעשיליוּפ א רַאפ שינעביולרע ןא ןעמוקַאב

 -רַאפ ַא רַאפ רעסעלש 7 טימ טעמכ ןעסָאלשרַאפ זיא עכלעוו ,עטיל

 ,ןעלוש עכילטע ,עיזאנמיג א ענליוו ןיא ןעבָאה ייז .ןעלױּפ טימ רעס
 עכילטע סױרַא ןעהעג'ס .ןעקעטָאילביב ,ןעטפַאשלעזעג עניטעטליואוו
 -רושז עלעיצעּפס רֶאּפ ַא ןוא (עכילנעט ןייק טינ) ןעגנוטייצ עשיווטיל
 ןעביג גנוריגער רעשיווטיל רעד טימ רעניווטיל רענווָאק יד = ,ןעלַאנה

 םהיא ןעהעז ןוא בֹושי ןעשיווטיל רענליוו םעד גנוטיידַאב עסיורג א וצ
 ףיֹוא ןליפא טינ ךיז טנאזטנע גנורינער רענווָאק יד .ןעציטש וצ

 -טיל רעד ןיא טנעכייצַאב ןיא עכלעוו ,ענליו ןופ טנעמָאמ ןייא

 .עטיל ןופ טָאטשטּפױוה יד סלא עיצוטיטסנַאק רעשיוו

 ןוא) ענליו ןופ .סעיצַאריּפסַא ערעייז ָאד ןעבָאה ןעסור-סייוו יד '
 -ריפ עטצעל יד ןיא ךיז טָאה (קסנימ ןופ ךיוא רעטעּפש סָאװטע
 יד .ננונעװַאב עשיסור-סייו ענרעדָאמ יד ןעביוהעגנָא רהָאי נילדנעצ
 ,רענליוו) דנעגעג ןיא ננורעקלעפַאב רענימורַא רעד ןופ ?ייט עטסערג
 (ןסעװטסדואוועיַאװ} סעינרעבוג רעקאטסאלאיב ןוא רעקדָארָאגָאװַאנ
 -עג ןעטרעדנוהראי עצנאג ןענייז עכלעוו ,ןעסור-סייוו ןופ טהעטשַאב

 טינ ךיז טָאה ךָאד רעבָא .טריציפיסור רעדָא טריזינָאלַאּפ ןערָאװ
 ןעכלעוו ,טנעמעלע-סקלָאֿפ רעשיסור-סייו רעד ןעלצרַאוװסיױא טנעקענ

 ,טרירוואטסער ץנענילעטניא עשיסור-סייוו ענענַאטשטנעיינ יד

 םוצ קירוצ , ,ףרָאד םוצ ןעננוזָאל יד סיורא ןענייז ענליוו ןופ
 "סייו יד ןענעלפ וצ קירוצ ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ."םוטנעסוריפסייוו
 ."ךַארּפש-םירעוּפ , סלא טסַאהרַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,ךארּפש עשיסור
 .ןעננוטייצ ,ןעיירעקורד ,ןענַאלרַאפ טעדנירנעג ענליוו ןיא טָאה ןעמ
 עשיטילָאּפ עֶלַא ךיז ןעניפענ ָאד .,רעכיב-ןרעל ןעבענענסיױרַא טָאה ןעמ
 .ננונעוואב רעשיסור-סייוו רעד ןופ ןעגנוריּפורגנ

 "נעסיוו א ,רָאנימעס ַא ,עיזַאנמינ ַא ָאד ןעבָאה ןעסור-סייוו יד

 -לאה ןעסוריסייוו יד וו .זַא ןוא ייזומ ַא טימ טפאשלעזענ עכילטפַאש

 ַא ןָא טרעדנוהרָאי ןעט15 ןופ ןעוועג ענליוו זיא שירָאטסיה זַא ,ןעט

 רעשיווטיל רעד סקעדָאק רעטמירַאב רעד .טָאטש עשיסוריסייוו
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 יסיוו רעד ןיא ןעבירשעג זיא ,טרעדנוהרָאי ןעט16 ןופ "טוטַאטס

 ,רעקירָאטסיה עשיסוד-סייו יד טיופ ,טניד סָאד .ךארּפש רעשיסור
 -שיסורסייוו ַא ןופ טָאטשטּפױה יד ןעוועגנ זיא ענליוו זַא ,זייװַאב סלַא
 | .הכולמ רעשיווטיל

 עכילטנעכעוו) ןעגנוטייצ ןעסור-סייוו יד סיורַא ןעביג ענליוו ןיא

 .(.װ .זַא .א ןעלַאנרושז

 טצינערנַאבמוא טניטלעוװעג ןעסור יד ָאד ןעבָאה חמחלמ רעד זיב

 עניטרָא יד .ךיוא טציא ןליפַא ךָאנ ךיז ןעלהיפ ןערוּפש ערעייז ןוא

 -לע יד .ןעמזיציסור עלופַא ךיז ןיא ןעמונעגניירַא ןעבָאה ןעכַארּפש

 טציא ךיוא ךָאנ טצונאב ץנענילעטניא רעשידיא רעד ןופ לייט ערעט

 -יוט עכילטע ענליוו ןיא ךָאנ ןעניואו םויח דע .ךארּפש עשיסור יד

 -רַא ןַא טימ רעטנעצ ןעזעיגילער רעייז ָאד ןעבָאה ייז ,ןעסור דנעז

 רעבָא .ננוטייצ עשיסור א סױרַא ָאד ךָאנ טהעג סע .שארב ּפוקסיביצ

 טעמכ ןיוש ייז ןעבָאה ןעבעל ןעניטרָא םעד ףיוא העּפשה םוש ןייק

 .ןעריזינָאלַאּפ קרַאטש ךיז ייז ןעזָאל ךילרעסיוא ,טינ

 -מָאק ןיא ואוו ,ןעניואוו רעקלעפ לעקעּפ םעד ןעשיווצ טָא ןוא
 יד .ענליו ןופ ןעדיא יד ,טלעצנייארַאפ ואוו ןוא ןעסַאמ עטקַאּפ

 ןעשיווטיל םענעפורעגיוזא םעד ןופ ןרעק םעד ןעדליב עכלעוו ,ןעדיא

 -יא טעמב טיירּפשרַאפ זיא רעכלעוו ,םוטנעדיא רעד -- ,םוטנעדיא

 ןופ ןעווייה רעד םוטעמוא זיא רעכלעוו ןוא טלעוו רעצנַאנ רעד רעב

 םעד ענליו טגָארט טסיזמוא טינ .טײקכילטפַאשלעזעג רעשידיא רעד

 רעכלעוו ןופ ,טָאטש ַאזַא .ָאטילד םילשורי ןופ ןעמָאנ ןעני'דובכב

 -נָאק טָאה סָאװ ,עטלַא יד ייס ,(הרות אצת) "הרות סיורא טהעג/ס,

 .םוטנעדיא םעד טריאורטסנַאקער סָאװ עיינ יד ייס ,טריוורעס

 םעד טימ ,טרעדנוהרָאי ןעט19 ןוא ןעט18 ןופ םינבר עסיורג יד

 -ןהכה ריאמ 'רב יתבש 'ר ,יזנכשַא ?ווייפ 'ר) שארב ןואנ רענליוו

 -- רעגיצנַאד םהרבא 'ר ,רעװַאלסָאּפ עלעבַא 'ר ,סעקוויר חשמ 'ר ,ך"ש

 ןעבָאה (ערעדנַא ליפ ןוא רעטנַאלַאס ?ארשי 'ר ,"םדִא ייח , ןופ רבחמ
 טרָא סלַא ,טלעו רעשידומלת רעד ןיא ענליוו טמהירַאב טכַאמענ

 רעטנעצ רעד ענליוו טרעו לעסיבַא רעטעּפש .המכח ןוא הרות ןופ

 -נייטש עשוהי ,עדנַאװעל .7 .י ,גרובצנינ ןרהא יכדרמ .הלכשח ןופ
 -ַארטס וחיתתמ ,ןַאמלוש ןמלק ,ןיפ ףסוי לאומש ,ןַאיגנולּפ .ט ,גרעב'

 ןוא ןָאסנעבעל ףסֹוי הכימ ןהוז ןייז ,רעקשילַאכימ ?רעב ,ןוש

 עכלעוו ,חלכשה רעד ןופ ןעטּפעדַא יד ןעוועגנ ןענייז ערעדנַא עלופַא

 ןוא טעטש עגימורַא עלַא רעביא טײרּפשרַאפ ענליוו ןופ ךיז טָאה

 רעטעּפש ,ןויצ תבח רַאֿפ רעטנעצ ַא ךיוא טרעוו ענליוו ,ךאלטעטש

 עשידיא עטסערג יד ןענופעג ךיז ןעכָאה ָאד .םזינויצ ן'ראפ ---

 םיחאהו הנמלאה ל?לש סופדה תיבה עטמירַאב יד טימ ןעיירעקורד



 שטיוװָאמַארבַא שרי יי 22

 / רַאפ רוטַארעטיל עזעיגילער םויחה דע ךָאנ טרעװיק עכלעוו ,"םאר

 ,טלעוו רעצנַאג רעד
 ןופ טכער סָאד טרימַאלקַארּפ עטשרע יד ךיוא רעבא טָאה ענליוו

 לָאצ עטסערג יד ןעראוועג ןעבענענסיורא ןענייז ענליוו ןיא ..שידיא

 רעטשרע רעד טעמכ ןעביוהעגנָא טָאה קיד .מ .א ,ךעלכיב-השעמ

 .שידיא ןענעייל ןוצ קלאפ סָאד ןעניואווענוצ

 רעד ןופ עלעניו סָאד ענליו טרעוו ןערהַָאי רע-90 יד ןיא

 -רַא רעשידיא רעד טעדנירנעג טרעוו .ָאד  .גנונעוואב רעטיײברַא
 ביֹוהְנֶא ןיא ניטכעמ ױזַא ךיז טסקאוואוצ רעכלעוו ,"דנוב , רעטייב
 רעד ןיא עלָאר עלַאסָאלַאק ַאזַא טליּפש ןוא טרעדנוהרָאי ןעט90 ןופ

 ענליוו .דנַאלסור ןופ גנונעוואב רערענָאיצולַאװער רעד ןופ עטכישעג

 -נעצ רעטשרע רעד עיצַאּפוקֶא ןוא המחלמ ןופ טייצ רעד ןיא טרעוו
 טָאה ענליו .ןעזעוו-לוש ןעשיאערבעה ןוא ןעשידיא םעד רַאפ רעט

 -ןושַארטס יד יװ גנוטיידַאב רעכילטלעװלַא ןופ ןעטלַאטשנַא עכלעזַא
 -ָאטסיה .,(אוויי) טוטיטסניא רעכילטפַאשנעסיו רעשידיא ,קעטָאילביב
 עהייר ַא ,יקס---נַא .ש ןופ ןעמָאנ ן'פיוא ייזומ רעשיפַארנַאנטע שיר
 ,(טייברַא ךרוד ףליה ,םוקינכעט) ןעלוש עלענָאיסעּפָארּפ ,ןערַאנימעס
 .(תובישי) ןעלוש ןוא סעיזַאנמיג עזעינילער ןוא עשיאיירבעה ,עשידיא
 -עק רימ .טעטש ערעדנא ןיא ןערעטסומ ראפ ןעניד ןעכאז עלַא יד
 טנַאמרַאפ ענליוו עשידיא יד סָאװ ,ץלא ןענעכערסיוא טינ ָאד ןענ
 .ןעריצלָאטש תמאב ןעק ןוא

 -ַאנָאיצַאנ רעדעי רַאֿפ רעייט ענליו עקַאט זיא רעבירעד ןוא

 וצ סָאװ טימ ךיז טָאה ייז ןופ ערעדעי .ָאד טניואוו סָאװ טעטיל

 ןעדָאב םעד ףיוא טלָאװ ןוא ,ןעמהירַאב וצ סָאװ טימ ,ןעזייווַאב
 -ןָאק ַא ןוא גנורעטנענרעד א ןעמוקענרָאֿפ ןעטרעוו עלערוטלוק ןופ

 סַאה ןייק ןעווענ טינ אמתסמ טלָאװ ,רעקלעפ ףניפ יד ןעשיווצ טקַאט

 ןופ ננורעכיײרַאב ענײמעגלַא ןא ןעוועג טלָאװ'ס ,האנש ןייס ןוא
 ענליו יו טָאטש-ךעטעטילַאנַאיצַאנ ַאזַא רוטלוק רעכילשנעמ רעד
 .טלעו רעד ןעזייווַאב טפרַאדענ ןעטסעבמַא סע טלָאװ



 יקסנול לקייח

 ענליװ ןיא קעטַאילביב װושארטש יד

 -על ,ףיוה-לוש ן'פיוא ,סַאג רעשידיא ףיוא

 ריװצ ַא טהעטש ,להֹוש רעסיורג רעד ןעב

 רעד זיא זיוה ענױָאד סָאד .זיוה גידנערָאנ

 ,המכח ןופ ץַאלַאּפ רעד ,טסיינ ןופ לעּפמעט

 זיוה ןעגיזָאד םוצ .ענליו ןופ ץלָאטש רעד

 ,םימכח ןוא םינואג ,טלַא ןוא גנוי ךיז ןעהיצ

 -עש וצ ,טיילסטפאשנעסיוו ןוא רעלעטשטפירש

 זיוה עגיזָאד סָאד .המכח ןוא הרות טרָאד ןעּפ

 הלהק רענליו רעד ןופ קעטָאלביב יד ןיא

 .וטַארטש והיחתמ 'ר םכח ןוא ןואנ ןעסיורג ןופ ןעמָאנ ן'פיוא

 א"כ ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןושַארטש והיתתמ 'ר

 ןסחי ,םכח ןוא ןואג רעסיורג רעד ,רעטָאּפ ןייז .(1817) ח"עקת ירשת

 ךנחמ םהיא טָאה (ש"שרה תוחנה לעב) ןושַארטש ?אומש 'ר רשוע ןוא

 ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ זיא וחיתתמ 'ר זַא .המכח ןֹוא הרות ןיא ןעוועג

 ןיא ןעטייקניהעפ עסיורג ענױזַא ןעזיוועגסיורא ןיוש רע טָאה דניק

 רעיליא השנמ 'ר םינואג עסיורג יד זַא ,?כש ןופ טייקפרַאש ןוא ןורכז

 זַא ,טגָאזעג תואיבנ םהיא ףיוא ןעבָאה רענישזָאלָאװ עלעשטיא 'ר ןוא

 עַאט זיא תואיבנ רעייז ןוא ,ןואנ רעסיורג ַא ןעסקַאװסיוא טעוװ רע

 טָאה תונורשכילעב ןוא דימתמ רעסיורג ַא גידנעייז .ןערָאװעג םיוקמ

 עניניא ךױא יװ ,המכח ןוא הרות ליפוזַא ןעברָאװרעד ךינ רע

 עטסערג יד ןופ רענייא ןערָאװעג טייהרעגנוי ךָאנ זיא רע זַא ,ןעכַארּפש

 .םשור ןעסיורג ַא טכַאמעג טָאה רענייז רמאמ רעדעי ןוא

 ןושַארטש 'והיתתמ 'ר זיא ,המכח ןוא תונואנ ןייז קנַאד א

 ןופ עטנערעלעג ןוא םינואנ עטסערג יד טימ גנודניבראפ ןיא ןעמוקענ

 'ר ,הרותה לע "הלבקהו בתכח, לעב ,גרובנעפקעמ צ"יר יו ,טייצ ןייז

 בוט םוי 'ר ,(ר"יש) טרָאּפַאּפאר אדוהי המלש 'ר ,תויח שריה יבצ

 ,ץערג שריה יבצ .ּפָארּפ ,(?"ביר) ןָאזניױװעפ רעב קחצי 'ר ,ץנוצ ןַאמּפיל

 .ערעדנַא ןוא עשניוו .פָארּפ יו ,עטנרעלעג עכילטסירק טימ ךיוא יו

 םינבר ,םהיא וצ ןעדנעוו ךיז ןעמ טנעלפ טלעוו רעצנַאג רעד ןֹופ

 203 וי



 יטסנול לפקיײז -- 4

 ןעגעוו םינלדתש ןוא חמכח ןענעוו עטנרעלעג ,חרות ןעגעוו תולאש טימ

 ,םינינע ?לכ

 ןעמ זַא ,טלעו רעצנַאג רעד ןיא םסרופמ ױזַא ןערָאװעג זיא רע

 ,ךייר רהעז נידנעייז רָאנ ,תונבר רענילרעב טנעלענרָאפ םהיא טָאה

 טָאה סע זַא ,רעטעּפש .,ןעמעננָא טלָאװעג טינ תונבר ןייק רע טָאה

 טלעטשענ םהיא ןעמ טָאה ,"םימדרנ יציקמ, הרבח יד טעדנירגעג ךיז

 .ערָאיפיטנַאמ הׁשֶמ 'ר יו טייסכילנעזרעּפ ַאזַא טימ ,שארב

 ןענַאטשעג רע זיא זירַאּפ ןופ "הרות ירמוש , הרבח רעד ןיא ךיוא |

 שירעבוד 'ר ,בר רעוועשראוו ןעטמיראב ן'טימ דנַאלסור ןופ שארבכ

 (1888--1817) ןושַארטש והיתתמ

 ןוא יקסמינָאלס גילעז םייח 'ר םימכח עסיורג יד זַא ןוא .שלעזיימ
 ינינע, ןענעו ןעוועג חכוותמ ןערהָאי ךס ַא ךיז ןעבָאה סעלעניּפ |

 ןעבָאה ,ךיז ןעשיווצ ןעמוקכרוד טנעקעג טינ ןוא "תודלומו תופוקת
 .ןייז עירכמ לָאז רע ,ןוחיתתמ 'ר וצ טעדנעװענ טצעלוצ ךיז ייז
 עשידיא ענהעש יד טימ רוניפ עכיוה יד ,טייקכילרעסיוא ןייז ךיוא
 -ענ ןעמעלַא היוא טָאה ,ןהעזסיוא רעשילַאכרַאירטַאּפ ןייז ,םישובלמ
 ,םשור ןעטסמיט םעד טכַאמ

 -ענ ןעבילקענסיוא ןושארטש והיתתמ 'ר זיא ח"רת רהָאי ןיא

 רהָאי ןיא ןוא "א"שחג, הרבח רענליו רעד ןופ שאר סלַא ןערָאװ



 218 - ץנליוו ןיא קעטָאילביב ןושַארטש יד

 רעד ןופ סנרּפ סלַא ןערָאװעג ןעבילקענסיוא ךיוא רע ןיא ח"כרת

 טָאה דנַאטשרַאפ ןענולק ןוא גיוא ףרַאש ןייז טימ ןוא הלהק רענליוו

 -רעטסומ ַאזַא ןיא ץלַא טכארבעג ןוא ענליוו רַאפ ןָאטענּפיױא ליפ רע

 -"חלצומ , רעד ןעפורעג ענליוו ןיא םהיא טָאה ןעמ זַא גנונדרָא רעטּפַאה

 -ענפיוא ליפ רהעז ךיוא והיתתמ 'ר טָאה סנרּפ סלַא ."סנרּפ רעניד

 ןעלעטשוצ טפרַאדעג ןַאד טָאה ענליו .ןעטורקער ןינע ןיא ןָאט

 םעד ןופ ךיז ןענעלפ רעדניק עשיריבנ יד .ןעטורקער 28 ךילרהעי

 ,םימותי ןוא עמירָא ןעּפַאכ ןעמ טנעלפ ייז טָאטשנָא ןוא ןעכַאמסיורא

 ירַאֿפ ןיא טדָאטש ןיא .ןעניד ןהעג טפרַאדענ טינרָאנ ןעבָאה סָאװ

 טָאה והיתתמ 'ר .תומוערת ןוא תוללי עסיורג ןעוועג ךיז טהעטש

 ןעפורעגפיונוצ רע טָאה ג"לרת רהָאי ןיא ןוא ןהעזוצ טנעקעג טינ סע

 -נֲֶא ןוא ײרעּפַאכ סָאד ןעפַאשוצּפָא טנעלענרָאפ ןוא הפסא עסיורנ ַא

 ןעפיוק .ה .ד ,"שפנ ןוידּפ רפוכ, ןעבעג ןעמ לָאז ןעשנעמ טָאטש

 טָאה ,לעבור 800 טסָאקעג טָאה עיצנַאטיװק ַא יו ױזַא . .סעיצנאטיווק

 ןענַארטעגניירא ןוא לעבור טנעזיוט 80 טלעמַאזענפיונוצ והיתתמ 'ר

 ןעגנַאנעג טינ רענייק רהֶאי םענעי זיא ענליוו ןופ ןוא ,טכַאמ רעד וצ

 (* .החמשו ןושש ןעוועג זיא טדָאטש ןיא ןוא ןעניד

 יד ןיא ןהעזעגנָא רהעז ןעוועג ךיוא זיא ןושַארטש והיתתמ 'ר

 "עג קרַאטש רהעז ךיז טָאה ןעמ ואוו ,ןעזיירק-סגנוריגער עלעיציפָא

 דילנטימ ַא ןעועג ךיוא זיא רע .טָאט ןוא טרָאװ ןייז טימ טנעכער

 רע ןוא "קנַאב םענעװטסרַאדוסָאג , םייב עיסימָאק טנָאקסיד רעד ןופ

 -הכולמ ןופ ןעסינעג ןעלָאז ןעדיא ןַא ,טקריווענטימ ?יפ רהעז טָאה

 והיתתמ 'ר זיא טיײברַא רעכילטפאשלעזעגנ רעניטכיוו ןייז רַאּפ .טידערק

 .ןעלַאדעמ 2 טימ גנוריגער רעד ןופ ןערָאװעג ןעקנאשאב

 טָאה המכחו הרות ןיא ןוא ןעכַאזלכ ןיא תונקסע ןייז רעסיוא

 ןעכלעוו ,ןינע ןעסיורג ַא ךָאנ טימ ןעמונרַאפ ןושַארטש והיתתמ 'ר ךיז

 .םירפס ןעלמַאז --- זיא סָאד ,ןעבעל ץנַאג ןייז ןעווענ שידקמ טָאה רע

 ןַארַאפ .ןעכַאז עטסרעװש יד ןופ ענייא ןיא םירפס ןעלמַאז ןוא

 ןיא לָאמנייא ךיז ןעזייוואב סָאװ ןעטעמָאק יו ןענייז סָאװ ,םירפס

 ךיוא ןַארַאפ .ןעדנואושרַאֿפ ךיילנ ןערעו ןוא ןערחָאי רעטרעדנוה

 י-סיורא ,טלעװ רעצנַאנ רעד ףיוא "םידיחי ינב , ןענייז סָאװ ,ענױזַא

 "עג ןוא תופרש ,ס'מרח ,סעיציזיווקניא ענעדיישראפ ןופ עטעװעטַארעג

 םעד ןיא טלעװו קע ןייא ןופ ,תולג וצ תולנ ןופ עטכארבענ ,עטיה

 -עג םינ רהעמ ןענייז סָאװ ,ענױזַא ךיוא ןַארַאּפ .טלעוו קע רעדנַא

 ןופ רענייא .טייברַא ןהָא ןעבילבעג םעד בילוצ ןענייז רעּפַאכ וד (*

 טעליב ַא ן'וחיתתמ 'ר טכארבעג לָאמַא טָאה ,רעלטעב ַא ןערָאװעג זיא סָאװ יז

 -עגּפָא ךיז ןוא טגידירפאב ןייפ רהעז םהיא טָאה והיתתמ 'ר .הנותח ףיוא

 ."טּפָאכ טינ ןוא םעב רעסעב ,יוזַא טָא, :ץיוו ַא םימ ןעפור



 -נוה טימ ךָאנ ,ןערָאילּפמעזקע נילדנהעצ עגינייא יוװ ןערָאװעג טסורד
 רפס םענעטלעז ןייא בילוצ ןעמ ןזומ טפָא .קירוצ ןערהָאי רעטרעד
 עצנאג ןערהָאפסױא ןעמ ןזומ לָאמַא ,קעטָאילביב עצנַאג א ןעפוקּפָא
 רעניזָאד רעד טָא ןוא .רפס םענעטלעז ַא טניפעג ןעמ ןיב ,תונידמ
 ץנַאג ןייז ןעבעגענּפָא ןושַארטש והיתתמ 'ר טָאה טייברַא רערעווש
 -"מסרופמ ןייז ,ןענעמרַאפ ןעסיורג ןייז ייברעד גידנעצונסיוא ,ןעבעל
 ןערעיוהעגמנא ןייז ןוא עיגרענע עלַאסָאלָאק ןייז ,ןעמָאנ-טלעװ ןעגיד
 ,ןעסיוו ןעשיפַארגנָאילביב

 -ָאלַאק א ןעפַאשוצנייא ןעבעגעגנייא עקַאט ךיז טָאה םהיא ןוא-
 עשידיא עטסערג יד ןעשיווצ ןערעוו טנעכערעג ןעק סָאװ ,רצוא ןעלַאס
 ,טלעוו רעד .ןיא ןעקעטָאילביב

 -לאװנ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא ,ןורכז ןעניד'ארומ ןייז קנַאד ַא
 וו ןעוועג םהיא ייב ןענייז סָאװ ,םירפס ענייז עלַא ןיא יקב רעניד
 םילודנ ןוא םינואג יד ,"ןעשנעמ , עֶלַא יד טימ ןוא ןעשנעמ ענידעבעל
 .טבַאנ ןוא גָאט ןעגנערברַאפ רע טגעלפ ,ןעטייצ ענעגנַאגרַאפ יד ןופ

 ."םימבחל דעו תיב א ןעוועג ןיא קעטָאילביב ןוא בוטש ןייז
 יד ןעסעזעג גידנעטש ןענייז "שיט, ןייז ייב ןוא ?ןינמ , ןייז ןיא
 ןענעװו םהיא וצ ןעמוק ןענעלפ עכלעוו ,םינקסע ןוא םינואנ עטסערג
 ןעבילבעג טינ םהיא ןיא תודרט עסיורג ענייז בילוצ ןוא ,םינינע- ללכ
 ןעבילברַאפ טינ רהעמ ןענייז םהיא ןופ .םירפס ןביירש וצ טייצ ןייק
 ןיא טסורדענ ,ןירדהנס ,ארתב אבב ,ןיבוריע 'סמ ס"ש ףיוא תוהגה
 ןעמָאנ ן'רעטנוא שרדמ ן'םיוא תוחנה ; םָאר סופד ןופ ן'ס"ש עיינ יד
 תוהגה ;"םלוע תוביתנ; ,"הנמאנ הירק, םוצ תורעה ; "הי-תתמ,
 | .ערעדנַא ןוא דעומ ,םיערז ,ימלשורי ףיוא

 טינ ,(1888) ו"מרת תבט 'ו ןערָאװעג רטפנ זיא וחיתתמ .'ר
 טזָאלעגרעביא טינ טָאה רע ביוא רָאנ .רעדניק ןייק גידנעזָאלרעביא
 טלעוו רעד רַאֿפ רעבָא רע טָאה ,םירובח ןוא רעדניק ןייק ךיז ךָאנ
 ןייז רַאפ טָאה רע ןעכלעוו ,םירפס רצוא ןעסיורג ַא טזָאלענרעביא

 -םיוא ףיוא ןוא חלהק רענליוו רעד האווצ ןייז ןיא ןעבירשענּפָא טיוט
 ףיוא ףיוה ַא םענייז ןעבירשענּפָא רע טָאה קעטָאילביב יד ןעטלַאהוצ
 .סַאג-רעזעלג

 "ידיחי רַאפ רָאנ ןעפָא ןעווענ ביֹוהְנֶא םוצ ןזיא קעטָאילביב יד

 ןערָאװעג טנעפעעג קעטָאילביב יד ןזיא םלוע ן'רַאפ לעיציּפָא .הלונס

 ןינב ןיא ,ףיוה-להוש ן'פיוא (ג"נרת) 1892 רהָאי ףוס ןיא טשרע
 לעביטש-?להק סָאד ןעוועג לָאמַא זיא סע ואוו ,להוש רעסיורג רעד ןופ
 יו ױזַא רָאנ .?חוש רעסיורג רעד ןופ "םישנ תרזע, יד טציא ןוא

 -ענוצ טינ ןוא ןיילק  וצ ןעוועג זיא ֿפהוש רעסיורג רעד ןופ ןינְב רעד
 ,םורא רֶהֶאֹי ענינייא ןיא רעבירעד זיא ,קעטָאילביב רעד ראפ טסאּפ
 ןיא ןעמוקעגרָאפ (ס"רת ןושחרמ 'כ) 1809 רעבָאטקַא ןעט12 םעד



 277 ר ףנליוו ןיא קעטָאילביב ןושַארטש .יר

 רעד ראפ ןינּב ןערעדנוזַאב 8 ןעיוב ןעגעוו חפיסא ןַא "הלודנ הקדצ;

 .קעטָאילביב

 ןופ םיאבג יירד יד ןעמונעג לייטנָא ןעבָאה הפיסא רעד ןיא

 ,לושיינ הירא 'ר ןוא סנרּפ בקעי 'ר ,ץלָאס ?אומש 'ר "הלודג הקדצ,
 םיסּפורטוּפא יירד יד ןופ רענייא) ןיטשּפע םייח עשוהי 'ר ךיוא יוװ

 ןענייז ייוצ ענירעביא יד) השורי ס'נושַארטש והיתתמ 'ר רעביא
 לאיתוקי ,(אדיורב ץבעי דוד ןוא יקסנעזדָארג םחנמ ףסוי :;ןעוועג
 לעווייפ לאומש ,נרעבדלָאג בייל קחצי ,בקעי ןב בקעי ,ןָאסאילע ןמלז
 הפסא רעד ןיא טָאה החמומ סלַא .ןאקראמ ביי? םייח ןוא ןהָאזנעגיימ

 תעדה בושי ןעצרוק ַא ךָאנ .,רענווָאק טַאקָאװדַא רעד ןעמונעג לייטנָא
 ,ענליו רַאפ טלַאטשנַא ןעניטכיו ַאזַא ןופ טייקניטיונ רעד ןעגעוו
 : ןעסולשאב עדנעגלָאפ ןערָאװעג ןעמונעגנָא גימיטשנייא ןענייז

 סָאװ ,קעטָאילביב רעד רַאפ ןינב ןעלעיצעּפס ַא ןעיובסיוא
 .גיבייא ףיוא חלהק רעד ןופ םוטנענייא סלַא ןעביילברַאפ לָאז

 'ר סָאװ ,םירפס עלַא ןעמוקניירא ןעלָאז קעטָאילביב ןיא ,2

 הלהק רעד רַאפ השורי סלא טזָאלענרעביא טָאה ןושַארטש והיתתמ

 :ביב ןיא גנולײטּפָא ערעדנוזאב א ןיא ןעניפעג ךיז ןעלָאז ייז ןוא

 עטלַא יד קעטָאילביב ןיא ןעמוקניירא ןעלָאז םעד ץוח .,קעטָאיל

 (*להוש רעסיורג רעד ןיא ןעוועג ןָא גנַאל ןופ ןענייז סאוו םירפס
 ,םירפס ךיוא יו ,ןייז בדנמ רעדָא ןעגָאזּפָא טעװו ןעמ סָאװ ,םירפס
 .ןעפיוק טעוװ קעטָאילביב יד סָאװ

 -רַאפ ןעלָאז סָאװ ,ןָאזרעּפ 7 ןופ טעטימָאק ַא ןעלהעווסיוא 3
 ןמלז :טלהעוװעגסיוא ןעמ טָאה טעטימָאק ןיא .ןינע םעד ןעכילקריוו
 רעטָאפ ןייז טָאטשנָא) ןיײטשּפע יכדרמ ,שאר בשוי סלַא ןָאסַאילע
 ,ץעג .פ ,(טגַאזטנא טייקטלַא בילוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,םייח עשוחי 'ר

 ןופ םיאבג יד ןוא ןַאקרַאמ .? .ח ,גרעבדלָאנ .? .י ,בקעי ןב בקעי
 ןעמענ ייז יצ ,עמיטש ןייא רָאנ ןעבָאה יירד עֶלַא סָאװ "הלודנ הקדצ ,

 יירד עלַא ןליפַא רעדָא רעדנוזאב טעטימָאק ןופ ןעננוציז יד ןיא ?ייטנָא
 -נעגייפ .ש ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא ןענייז ןעטַאדידנַאק סלַא .ןעמַאזוצ

 .רענטַאר .ב ןוא ןהָאז
 ,ןעשינעפרעדאב ערהיא עלַא טימ קעטָאילביב יד ןעטלַאהסוא 4

 ןופ ןובשח ן'פיוא ,הלהק רענליוו רעד ןופ דובכ ן'רַאפ טסַאּפ סע יו

 -עמ ,עיצַארוקעסַא ,תוריכש ,גנוציײהַאב ,הריד ; ונייהד ,"הלודג הקדצ,

 יו .8ַא .א לעב

 ןעדעי טסיזמוא ןעמעלַא רַאפ ןעפָא ןייז לָאז קעטָאילביב יד .,8|

 .טעטימָאק רעד ןוא ,(םיארונ םימי ץוח) ט"וי ןוא תבש וליפא ,גָאט
 .רהיא ןעסילש ןוא ןענעפע וצ ןעוו : העש יד ןעמיטשאב לָאז

 .ןעמוקַאב טינ םירפס ןייק לחוש רעסיורג רעד ןופ ןעמ טָאה רעדייל 5
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 ,לָאקָאטָארּפ ַא ןיא ןערָאװעג ןעבירשרַאפ ןענייז ןעסולשאב יד

 הקדצ , ןופ םיאבג יירד יד טע'מתח'עג ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו רעטנוא

 | .הפיסא רעד ןופ רעמענ ?ייטנָא עגנירעביא יד ןוא "הלודג

 ,ןינב םענעגייא ןיא רעבירַא קעטָאילביב יד זיא 1901 רהֶאי ןיא

 .ףיוה-?הוש ן'פיוא רהיא רַאפ ןערָאװעג טיובעגסיוא ?עיצעּפס זיא סָאװ

 ןעוועג בדנמ --- ?לָאקָאטָארּפ םעד טיול --- טָאה ןינב ן'רַאפ ץַאלּפ םעד

 ןעבָאה --- לעבור טנעזיוט 10 -- ןעיוב וצ טלעג ןוא הלודג הקדצ יד
 הירא :השורי ס'ניפ ןימינב ,ךד רעביא םיסּפורטוּפַא יד ןעהילעגסיוא

 ףיוא ןערָאװעג ןעהילעג ןיא טלענ סָאד .גרעבדלָאג .? .י ןוא לושיינ

 יד ןופ טלהָאצענסױא טלעג סָאד טָאה "הלודג הקדצ, ןוא רהָאי 0

 -רעטנוא ןיא ךיז ןענימעג סָאװ ,ןעמָארק יד ןופ טלעג הריד) תוסנכה

 (* ,(סַאג רעשידיא ףיוא קעטָאילביב ןופ שזַאטע ןעטש

 -עגרָאפ זיא (ב"סרת חסּפ מ"הוח 'ד) 1902 לירּפַא ןעט14 םעד
 : טדערעג ןעבָאה סע  ,טייקכילרעייפ סיורג טימ תיבה-תכונח רעד ןעמוק
 חנ ריאמ 'ר ןואנה דיגמ-טדָאטש רענליוו רעד ,ןָאסאילע רעציזרָאפ רעד

 רָאכ ן'טימ אטאריס ןזח:טדָאטש רעד ןוא רעזמענ רעניבַאר רעד ,ןיוועל

 תוללעמה ריש, ,'ובוט המ , ,'תכונח ריש רומזמ, ןעגנוזענ ןעבָאה

 וכו "תיב הנבי אֵל 'ד םא

 טייצ עצרוק ַא קעטָאילביב יד ןעוועג הריסמ ַא בילוצ ןיא רעטעּפש
 שאר) 1902 רעבָאטקָא ןעט20 םעד ךיז טָאה סע זיב ,טע'מתח'רַאפ

 רעשיסור רעד ןופ שינעביולרעד עלעיציפָא יד ןעמוקאב (ג"סרת הנשה
 -עג ןעבענעג ןיא שינעביולרעד יד .קעטָאילביב יד ןענעפע וצ טכַאמ

 רעניבאר ןופ ןעמָאנ ן'פיוא ,לָאװ ןָאפ רָאטַאנרעבונ רענליוו ןופ ןערָאװ

 רעכיב קעטָאילביב ןיא ןעטלאה וצ ,"הלודנ הקדצ, ןופ םיאבג יד ןוא

 , ץוח ,ןעכַארּפש ערעדנַא ןֹוא שטייד ,שידיא ,שיאערבעה ,שיסור ּףיוא
 רעד ףיוא ןערָאװעג ןעבילעקגסיוא זיא סָאװ ,טעטימָאק דעד (**.שיליוט

 ,רעטעּפש ףיוא ןעבילברַאפ ךיוא זיא ,"הלודנ הקדצ , ןיא הפסא רעטשרע

 -טימ עיינ ןעמוקענוצ טעטימָאק םוצ ןענייז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 ,רפוס והילא ,אדיורב דוד ,ןײטשּפע ןימינב ,גרעבדלָאג סירָאב) רעדילג
 ןענייז טעטימָאס ןיא .(ערעדנַא ןוא שטיווָאמינוב ל?ארשי ,ןָאדרָאנ םוחנ

 יכררמ ברה 1909 ןופ) טדָאטש ןופ סרעניבאר יד ןיירא דימת ךיוא
 רהָאי ןופ ,רָאטנַאק .רד בייל הדוהי ברה 1908 ןופ ,רעזמענ בקעי
 ,ןייטשניבור קחצי 'ר ןואגה ברה ,רָאטַאנעס רענעזעווענ רעד ,ןָא 2

 קעטַאילביב רעד רַאפ ןערָאװעג ןעמונעגוצ ןעמָארק יד ןענווז טציא (+

 וד ןוא ?םילופכ, םירפס 'ד .ןערָאװעג טנעדרַאעגנייא ןענייז טרָאד ןוא

 .ויז רַאפ ָאמינ טרָא ןייק ןיוש ויא קעטָאילביב ןיא לייוו ?עסערפ ,

 -עג סע ןוא טכַאמ רעשולוופ רעד ןופ שינביולרעד ַא ָאד זיא טצוא ('**

 .שילווּמ ןיא רעכיב ךיוא ךיז ןעניפ



 219 ץנליוו ןיא קעטָאילביב ןוטַארטש יר

 -ָאק רעגיטציא רעד .(םויה דע טעטימָאק ןֹופ רעציזרָאפ זיא רעכלעוו

 ןואנה ברה --- רעציזרָאפ : ןענַאזרעּפ עדנעגלָאפ ןופ טהעטשאב טעטימ
 ; ןירתסא .א .י ,יקסבושריוו .א ,רד ,ןושרעג .ג .רד ; ןייטשניבור קחצי 'ר

 .א :םוידיזערּפ הלהק רעד ןוא ,ןייטשניבור ףסוי ,רד : ראטערקעס

 .ןיקסעש .י ןוא רונשדייז ,א ,קורק

 ןוא רעטלַאװרַאפ ַא ןופ טהעטשַאב קעטָאילביב ןופ ?אנָאפרעּפ רעד
 ןעמונעגפיוא ןיא הריטּפ ס'והיתתמ 'ר ךָאנ ךיילג .ןערַאקעטָאייביב

 רזעלא 'ר ברהב ןושַארטש לאומש 'ר ברה רעטלַאװרַאפ סלַא ןערָאװעג
 ַא ןוא ךמסומ ַא ,והיתתמ 'ר רעדנירג ןופ בורק ַא ,ץיװעקסַאז ד"בא
 עשידמול יד ףיוא קורד ס'מָאר ןיא הינמ ךיוא ןעוועג ,ןדמל רעסיורג

 יקב ןעסיורג ן'טימ ןעמַאזוצ טָאה רע .,(טרָא ס'נַאיגנולּפ ףיוא) םירפס

 םעד טלעטשעגנעמַאזוצ ,יקסלָאקָאטנַא ןועמש השמ 'ר ברה ןדמל ןוא

 עבלעוו םירפס עשיאערבעה ס'נושארטש והיתתמ 'ר ןופ גָאלַאטַאק
 יטוקל, ןעמָאנ ן'רעטנוא זיא גָאלַאטַאק רעד .,8708 ןעפָארטאב ןעבָאה

 ַא טימ ,1889 רֶהֶאי ןיא ןילרעב ןיא ןערָאװעג טקורדענּפָא "םינשוש
 ,ןושַארטש דוד 'ר קינעמילּפ ס'וחיתתמ 'ר ןופ המדקח

 אלממ ןייז ,1898 זומת ח"כ ןערָאװעג רטפנ זיא לאומש 'ר ברה
 -ַארטש קחצי 'ר ןהוז ןייז ןעמונרַאפ ןַאד טָאה רעטלַאװרַאפ סלַא ומוקמ

 ,ןָא רהָאי 1804 ןופ רעטָאפ ןייז ןעטיברַאפ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ןוש

 קחצי 'ה .קנַארק ןעװעג ןערהָאי עטצעל יד ןיא רעטָאפ ןייז ?ייוו |
 -רַאפ ,טנעלַאט ןעשירָאטַאזינַאנרָא ןוא ןעסיוו טימ שנעמ ַא ,ןושַארטש

 ,םויה דע רעטלאווראפ סלַא טרָא ןייז טמענ

 רעביירש רעד רַאקעטָאילביב סלַא ןעמוקעגנָא זיא 1895 רהֶאי ףוס

 ןעטסָאּפ ןייז טמענרַאפ רעכלעוו ,יקסנול ?קייח ,תורוש עניזָאד יד ןופ

 | .םויה דע
 רעטסואוואב רעד .ןעמוקעגנָא רַאקעטַאילביב סלַא ןיא 1930 ןיא

 טימ שנעמ ַא ,ווָאניבור קחצי יול 'ר טסינויצ ןוא רעלעטשטפירש

 לעיצעּפס ךיז טמענרַאֿפ רע ,ןעכַארּפש ?יפ ןופ רענעק א ןוא ןעסיוו

 ןענייז סָאװ םירפס יד ןופ גָאלַאטַאק-לעטעצ ַא ןעלעטשפיונוצ טימ
 טריגָאלַאטַאק ןיוש רע טָאה טציא זיב ,ןע'נושַארטש ךָאנ ןעמוקענוצ

 ןעמוקעגנָא ךיוא ןיא 1080 רהָאי ןיא .םירפס טנעזיוט 22 רעביא
 .ןייטשלרעּפ .א רַאקעטָאילביב-ספליהעג סלַא

 | ,3 לעטיּפַאק

 קעטָאילביב רעד ןופ גנולקיווטנע ענידרעטייוו יד

 בורק ןוא םירפס טנעזיוט 6 בורק עטנַאמרעד-ןעביוא יד רעסיוא

 .זיא ,ןושארטש והיתתמ 'ר ןופ שטייד ןיא ?ַאקיאַאדוי , םירפס טנעזיוט
 ךָאנ טימ ןערָאװעג טרעכייראב טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא קעטָאילביב יד
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 ןופ טּפיוהרעביא ,ןעטייקכילנעזרעּפ רענליוו ןופ תונובזע ייר רעצנַאג ַא
 טנעװ יד טציא ןעריצאב רעדליב ערעייז סָאװ רעדילגטימ-טעטימָאק יד
 ,לַאז-ןעייל ןופ

 גרעבדלַאג ,9 .י 'ה בידנ ןוא ןקסע רעשיטסינויצ רעטמיראב רעד
 "ףסָאיחא תאצוה, יו םירפס עיינ ?יפ קעטָאילביב רעד ןעקנַאשעג טָאה

 ענינייא ןעמוקענוצ קעטָאילביב ןיא ןיא 1903 ןיא .ערעדנַא ליפ ןוא

 ןעטנאקַאב םעד ךָאנ ןעבילבענגרעביא ןענייז סָאװ םירפס טרעדנוח

 ןקסע ןוא רעטנרעלעג ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעד ,סנרּפ רענליוו
 רעטשרע רעד ןוא "ןויצ יבבֹוח , ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ימואל

 הירק , רפס ןעטמיראב ןייז ןיא ענליוו רעשידיא רעד ןופ רעקירָאטסיה

 "לארשי תסנכ , ןופ רבחמ ,"למרכח, ןופ רָאטקַאדער ךיוא יוװ ,"הנמאנ

 ---ט"עקת תוכוסד 'א) ןיפ ףסוי לאומש 'ר ,םירפס עניטכיוו ערעדנַא ןוא

 .קעטָאולביב ס'ןושַארטש ןוא רעמוצ-עזעל

 םירפס עניזָאד יד ןעשיוצ (*(1818--31890) .(א"נרת טבש א"י
 ,אנבודמ המלש 'ר וצ טרעהעג לָאמַא ןעבָאה סָאװ ,ךס ַא ןעוועג ןענייז

 ןיפ י"שר טָאה -- י"תכ ןוא תואיצמה ירקי עסיורג ייז ןופ לייט ַא

 -עּפש ייז טָאה רעכלעוו ,דנאלדירפ ןעסיוועג םעד טפיוקראפ וייחב ךָאנ

 ןעבלעז ןיא .קעטָאילביב רעכילרעזייק רענרוברעטעּפ יד ןעקנָאשעג רעט
 בורק ךָאנ טימ ןערָאװעג טרעכיירַאב ךיוא קעטָאילביב יד זיא רהֶאי
 רערהעל רענעזעוועג ,ןעטנרעלענ ןוא ןדמל ןעסיורג ןופ םירפס טנעזיוט
 ---1820) ל"ז קאהעב אדוהי 'ר לוש-רעניבַאר רענליוו ןיא דומלת - ןופ
 סָאד ןענייז םירפס ענייז .ערעדנַא ןוא "הדוהי ץע, ןופ רבחמ 0
 ,טרעו ןעסיורג ַא ןעבָאה עכלעוו ,תוחנה ענייז טימ ןעבירשראפ בור
 -ומָאק םענעזעוועג ןופ םירפס 8600 רעביא ןעמוקעגנוצ ןענייז 1910 ןיא

 .ערָאװעג רטפנ ,ןיפ ןימינב .רד ןהוז ןייז ןופ ןובזע ןופ רעבירַא (*

 .ט"נרת בָא ז"כ
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 ---1848 ,ט"סרת ?ולא א"כ---ח"רת) ןאקראמ בייל םייח 'ר דילגטימ-טעט
 ַא ,ליכשמ רעטסואוואב ןוא ןדמל רעסיורג א ןעוועג זיא סָאו 9
 ןיא קעטָאילביב ןייז ."?מרכח , ןופ רָאטקַאדער-ספליהעג טייצ עסיוועג

 ןפוא ַאזַא ףיוא ןעבָאה ייז ןוא םירפס הלכשה ןופ טּפיוהרעד ןענאטשאב

 ןופ טּפיוהרעד ןענאטשאב זיא עכלעוו ,ננולמַאז ס'נוששרטש טצנַאגרעד
 ענייז טימ ליפ ךיז ןעניפענ םירטס ס'נאקראמ ןעשיווצ ,םירמס עשינבר

 רעביא ןעמוקענוצ ןענייז 1919 ןיא .תועידי עשיפַארנָאילביב ןוא תוחנה

 ןופ ?ארשי תמכח ןוא רוטַארעטיל רעשינבר רעד ןופ םירפס טנעזיוט 2

 טבש 'א--ב"ירת זומת ז"י) רענטַאר רעב-דוד 'ר דילגטימ-טעטימָאק
 ןעדיא ייב םידמולמ עטסערג יד ןופ רענייא ,(1882--1914 ,ז"ערת

 רעדנעב 12 ןופ רבחמ רעד ,רוטַארעטיל רעשינבר רעד ןופ טיבעג ן'פיוא
 יו ,ימלשורי ן'פיוא םירואב ןוא תורעה ,"םילשוריו ןויצ/ תבהא

 -סערָאק טָאה רענטַאר רעב-בוד 'ר ."הבר םלוע רדס, םיכרכ 2 ךיוא

 ןייז ןיא עטנרעלעג עכילטסירק ןוא עשידיא עטסערג יד טימ טרידנָאּפ
 ,תוהנה ענייז טימ לייט א ךיז ןעניפעג םירפס ענייז ןעשיווצ ,טייצ

 ,טרעוו ןעסיורנ ַא ןעבָאה עכלעוו

 ןופ םירפס עשינבר טנעזיוט בורק ןעמוקענוצ ןענייז 1924 ןיא

 --ר"רת) ןײטשּפע יכדרמ 'ר ברה ,טעטימָאק ןופ דילגטימ םענעזעוועג
 ,כ"ב "הדות ירעש , רפס ןֹופ רבחמ ,(1844--1916 ,ו"ערת זומת ג"י

 ןוא בידנ רענליו ןופ םירפס עשידיסח טרעדנוה עכילטע ךיוא יו

 1927 ןיא .(ה"ערת רדִא ד"כ ןערָאװעג רטפנ) ןיוועל ףסוי 'ר סנרּפ

 -ַאדוי ןוא ַאקיאַאדבעה -- םירפס טנעזיוט עכילטע ןעמוקעגוצ ןענייז

 עטסערג יד ןופ רענייא ןוא ןקסע ןעשיטסינויצ ןעטמיראב ןופ --- ַאקיא

 -עועג ,"םירפסה רצוא, רפס ןעטמיראב ןופ רבחמ ,ןעפַארגָאילביב
 בקעי-ב בקעי 'ר טעטימָאק-קעטָאילביב ןופ דילנטימ רעטסניטעט רענעז

 ןענייז 1928 ןיא .(1888--1926 ,ו"ּפרת רדֶא א"כ---ח"ירת לולא 'ח)
 ,ןָאסַאילע ןמלז 'ר ריקנַאב ןוא סחוימ ןעסיורג ןופ םירפס יד ןעמוקעגוצ

 הלהק רענליו ןופ סנרּפ ןוא טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ רענעזעוועג

 .(ט"ערת טבש ט"ב ןערָאװעג רטפנ)

 ןופ ןובזע ןופ םירפס טנעזיוט בורק ןעמוקענוצ ןענייז 1999 ןיא

 טעטימָאק ןופ ךדילגטימ םענעזעוועג ןוא דמולמ ןוא ןדמל ןעסיורג

 תונובזע עניילק ךיוא יװ (ח"ּפרת טבש גנ"כ רטפנ) רפוס והילא 'ר

 ,("הלודנ הקדצ , ןופ ןמאנ .וועג) ןעגָאבלענעצַאק יכדרמ םולש 'ר ןופ

 ןושרג 'ר ,קיטאנ דוד רערהעל רעשיאערבעה ,אדיורב לעדנעמ .,וודַא

 .ערעדנַא ןוא יקצענעמאק

 -עטסיס ןעמוקאב וצ ןעביוהעגנָא קעטָאילביב יד טָאה 1928 ןיא

 ןוא עשידיא עלַא יד קעטָאילביב-טעטיזרעװינוא רענליו ןופ שיטַאמ

 רעסיוא -- ןעלױוּפ ץנַאג ןיא טקורדעג ןערעוו סָאװ ,םירפס עשיאערבעה

 ןעמענ ייז סָאװ -- סעװטסדואוועיאװ רעקעדעראווָאנ ןוא רענליוו ןופ
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 .ןעבַאגסױא רענליו עלַא -- ָאװטסָארַאטס ןופ ןוא (* ךיז רַאֿפ וצ
 ליפ ןעמוקאב ךיוא קעטָאילביב יד טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 פיפ טפיוקעגוצ ךיוא ןוא םידיחי ןופ תובדנ ,םירבחמ ןופ םירפס
 רצוא ןעסיורג ַא קעטָאילביב יד טציא טגָאמרַאפ ןעמַאזוצ .(** םירפס
 9358 ,םינבר 8096 ,ןעטיבעג עלא ףיוא םירפס טנעזיוט 998 בורק ןופ
 1000 ןֹוא רעכיב עשידיא 1850 ,עשיאערבעה ןוא םירפס הלכשה
 -נארפ ,שילױוּפ ,שטייד ,שיסור יו ןעכארּפש ענעדיישראפ ןיא ַאקיאַאדוי
 .ערעדנַא ןוא שילגנע ,שיזיוצ

 ךי יבתכ 180 ךרעב ךיז ןעניפעג םירפס טנעזיוט 99 יד ןעשיווצ
 .:רהָאי 1800 זיב עטקורדעג ןעלובונאקניא 9 ןוא

 2 ,1477 (ךרעב) ז"לר ,אמורמ ?איחי ר"ב ןתנ 'רל ךורעה (א
 ,ןעגיוב-קורד

 וניצנוש ,רסומ ירמאמ ,לוריבג ןב המלש 'רל םינינּפה רחבמ (ב
 ,ןעגיוב-קורד 4 ,1484 ה"מר

 רסומ ,ישרדבה םהרבא ר"ב ינינּפה היעדי 'רל םלוע תניחב (ג
 .ןעגיוב-קורד 4 ,1488 ח"מר ןניצנוש לבשה

 ,האופרה תמכח ?כ לע אניס ןבא ןיסהלא ובאק ,פודגה ןונאקה (ד
 .ןעגיוב-קורד 2 ,1492 ב"נר ילוּפַאנ

 אשירב םירישו הצילמ ,אמורמ המלש ר"ב לאונמע תורבחמ (ה
 .ןעגיוב-קורד 4 ,1492 ב"נר

 ןיא טקורדעג ןענייז סָאװ ,םירפס 400 ךרעב ךיז ןעניפעג רעטייוו
 ענעפורעגנָא יד ץוח .1840 רהֶאי ן'זיב 89 ךרעב ייז ןופ ,ה"י ןעט0
 .א .א סמוקינוא תואיצמה ירקי ליפ ךָאנ ךיז ןעניפעג

 םירפס ענעדיישרַאפ ךיז ןעניפעג ןערעמונ טנעזיוט ספ יד ןעשיווצ
 םישרפמ ןוא ך"נת ןופ סעבַאגסױא ?שמל יװ ןעטיבעגנ ײלרעלַא ףיוא
 םישרדמ ,ייז ףיוא םישרפמ ןוא ימלשורי ןוא ילבב ן'ס"ש ,ך"נת ףיוא
 ירפס ,עיפָאזָאליפ ןוא הריקח ירפס ,םיקסוּפ ןוא הכלה ,םיטוקלי ןוא
 ,ןובשח ןוא הנוכת ירפס ,תובושת ןוא תולאש ירפס ,שורד ירפס ,רסומ
 ,םיריש ןֹוא םירוּפס ,האופר ירפס ,סעיצנַאדרָאקנָאק ןוא םיקודקד ירפס
 ךיז ןעניפעג טיבעג רעדעי ןופ ,סעיצארטסוליא ענהעש טימ םירפס

 רעטלַאװרַאֿפ ן'כרוד טריגָאלַאטַאק טרָאד ןערעוו םירפס עגיזָאד יד )=
 ךַאמּפָא ןעלעיצעּפס ַא טיול ,ןושַארטש קחצו 'ה קעטָאילביב-ןושַארטש ןופ
 עכלעוו ,קעטָאילביב ןושַארטש רעד םימ קעטָאולביב טעטיזרעוװינוא רעד ןופ
 םצוא זיב .רעכיב יד ןעבעגסיורא םייב יאנת ַא יװ טלעטשעג סע טָאה
 רעביא קעטָאולביב טעטיזרעװינוא רעד ןופ קעטָאולביב ןוא ןיורא ןענייז
 .רעכיב 1000 בורק ָאװטסָארַאטס ןופ ןוא רעכיב 0

 ןעפיוקנויא טינ ןעלטימ ןיא לעגנַאמ בילוצ ןעמ ןעק סנעטצעל ("**
 ןעלַאנרושז עכילטפאשנעסיוו ,עשידָאורעּפ היור עצנַאג ַא קעטָאילביב רעד רַאפ
 .רעכיב עגיטיונ יד ךיוא יוװ
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 סעיצקעלָאק עצנַאג ןוא ןֶא ןעקורד עטסטלע יד ןופ םירפס רעטנעזיוט
 יד זיב ןָא ז"לר ןופ ךורעה רעד לשמ? יװ רפס ןעניטכיוו ןעדעי ןופ

 רעטכיד ,רעלטפאשנעסיוו יד זַא ױזַא ,וװ .א ,א ןעבַאנסיױא עטצעל

 ךיז ךילטנירג ןוא גיטייזלַא טייקכילגעמ יד ןעבָאה רעלטסניק ןוא

 | ,טייברַא-סגנושרָאֿפ ערעייז טימ ןעמענרַאפ

 רענעמ 78490) ןָאזרעּפ 220 ךרעב קעטָאילביב יד ןעכוזאב ךילגעט

 ןוא סיורג רהעז ןיא רעזעל יד ןופ גנַארדעג רעד .(ןעיורפ 284) ןוא

 טמוק ןָאזרעּפ 100 יו רהעמ טינ ןיירא טמענ ?ָאזןעייל רעד יװ ױזַא
 הייר רעד ףיוא ןעטרַאװ ,לוטש ןייא ףיוא 2 ןעציז וצ רעזעל יד סיוא

 בילוצ ,ןעריט יד ןליפַא ןעסילש רעצ סיורג טימ ןעמ ןומ טּפָא ןוא

 רעזעל יד ךיז ןעלייט גנוניטפעשאב רעד טיול (* ,ץַאלּפ ןיא לעגנַאמ
 ןוא רעקימעדַאקא ,0090 (ןעסַאלק ערעכעה יד ןופ) רעליש :ףיוא
 ענעדיישראפ ,185) עטלעטשעגנָא ןוא רעטייברַא ,1892 רעלטפאשנעסיוו
 שידיא ,4800 שיאערבעה :טנעיילעג טרעוו ןעכַארּפש יד טיול 86

 -נעסיוו ,2890 קיטסירטעלעב :תועצקמ יד טיול .,1090 ערעדנַא ,2
 יד .1990 .א .א עירָאטסיה יו ןעטיבעג יילרעלַא ןופ עכילטפאש

 ,טנעווָא 8 ןיב 8 ןופ ןוא 2 ןיב 10 ןופ ךילגעט ןעמָא זיא קעטָאילביב
 טינ טלָאצעג ןייק טרעװ ןענעייל ן'רַאפ .בוט םוי ןוא תבש רעסיוא
 רעסיוא ,ןעבעגעגסיורא טינ רעכיב ןייק ןערעוו םייהַא ןוא ןעמונעג
 רעד טימ םייהַא ףיוא רעכיב ןעמוקאב עכלעוו ,רעלטפאשנעסיוו רַאפ
 .טעטימָאס ןופ שינביולרעד

 טקעדעג ביֹוהְנֶא םוצ טָאה קעטָאילביב רעד ןופ טעשזדוב םעד

 רעד תעב (*"להָאצּפָא רעדילגטימ ןופ ךיוא יו "הלודג הקדצ, יד
 קנַאד ַא -- ןעטלַאהעגסיױוא קעטָאילביב יד טָאה עיצַאּפוקֶא רעשטייד
 קחצי 'ר ןואנה ברה -- קעטָאילביב ןופ רעציזרָאפ ןופ תולדתשה רעד

 --1919 ןיא ."טעטימָאק לַארטנעצ , רענעפורעג ױזַא רעד ,ןייטשניבוד

 ךיז טָאה הלהק יד זַא ,רעטעּפש .הלהק עשיטַארקַָאמעד יד 0

 2000 יד קנַאד ַא ןעטלַאהעגסיױא קעטָאילביב יד ךיז טָאה ,טכַאמרַאפ

 ,ראלָאד 800 יד ןופ ךיוא יו ,ףילער-סלעּפיּפ רענַאקירעמַא ןופ ראלָאד

 ןופ ןיגב םעד ןערעסערגרַאפ וצ טקעָארּפ ַא ןעוועג ןליפַא זיא'ס (*

 טיײברַאעגסיוא ןעוועג וליּפַא ןיוש זיא'ס ,לגילפ ַא ןעיובוצ ךרוד קעטָאילביב

 טלעג ןיא לעגנַאמ בילוצ רעדוול רָאנ ,טַארטסיגַאמ ןופ טגיטעטשאב ,ןַאלּפ ַא

 .ןערָאװעג טכילקריוװרַאפ טינ ןינע רעד ויא
 וד טלתָאצעגסיוא טינ טָאה "הלודג הקדצ, יד זא ,1909 רהָאי ןיא (5*/ ר

 קעטָאולביב רעד ןופ בצמ רעד ןוא קעטָאילביב רעד רַאפ ןעמוס עטרינגוסַא

 + ןוא שער רעסיורג ַא ןעביוהעגפיוא ךיו טָאה ,טרעגרערַאפ רהעז ךיו טָאה

 -דה, ,"גנוטייצ עשידיא , ,"דניירפ, יוװ ,עסערּפ רענליוו רעגידסלאמאד רעד

 ןעקעטָאילביב , ,טילֵאש השמ העז ,?סָאלָאג ונדַאּפַאז-ָארעװעס , ןוא ?ןמזה

 ."ענליוו ןיא
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 .קערַאלװ .ב רעוט-ללכ ןוא רעלעטשטפירש רעד טקישעגוצ טָאה סע סָאװ

 - -- בדנמ ןופ גנַאלרַאפ ן'טיול --- ןעמ טָאה ראלָאד 800 עגיזָאד יד ןופ
 םירפס ענעטלעז יד ןעטלַאה וצ קנַארש םענרעזייא ןַא טפיוקעג ךיוא |

 .טילַאש חשמ 'ה וצ ןעטלאהרעד ראלָאד 200 ךיוא יװ ,ן'די בתכ ןוא
 ךרוד ןערָאװעג ןעטלַאהעגסיוא רעדיו קעטַאילביב יד זיא רעטעּפש

 טנעזיױט 20 רעביא טפעדטַאב טעשזדויב רעד .,הלהק רענליוו רעד
 -רָאֿפ .ד .א םעד ןופ גנוקריווטימ רעד קנַאד ַא ןוא ךילרהעי ןעדליג
 ןואגה ברה רָאטַאנעפ רענעזעוועג ,קעטָאילביב ןופ טעטימָאק ןופ רעציז

 ,דובכב ןעטלַאהעגסיױוא קעטָאילביב יד טרעוו ,ןייטשניבור קחצי 'ר

 רעד ,קפוד רעד גידנעטש ךיז טלהיפ קעטָאילביב ןושַארטש ןוא = |
 -ידיא רעד ןיא שינעהעשעג עדעי ,גנוניישרע עדעי .ןעבעל ןופ סלוּפ
 ,לשמל ,טמוק .ץעטָאילביב ןיא ּפֶא ךיילנ ךיז טלעגיּפש טלעוו רעש
 + ,רערהעל ,םינשרד יװ ןיוש רימ ןעהעז ,בוט םוי ןיא טינ דעסָאװ ַא

 םעד ןעגעװ ,םירפס גרעב יד ןיא ךיז ןעלבירג ,ןעכוז רעלעטשטפירש

 ַא ,הלילח ,טברַאטש סע רעדָא ?בוי ַא טמוק .ארנ99 אמוי ןעגיזָאד

 -טפירש ןעגיזָאד םעד ןופ קרעװ הרדס ַא ןיוש טהעג ,רעלעטשטפירש
 טָאה סעצָארּפ סילייב ןופ ןעטייצ יד ןיא .םהיא ןענעוו ןוא רעלעטש
 -ַאר רעװקסָאמ ןופ השקב רעד ףיוא קעטָאילביב ןופ טעטימָאק רעד

 קמע (1 :םירפס ענעטלעז ייווצ וועיק ןייק טקישענּפָא ה"אזמ רעניב
 ד"מא ל"ז י"ראה יבתכ לעו רהזה לע 'יּפ ילתפנ 'ר ?בוקמהל ךלמה
 לעו רהז לע 'יּפ ווָאלקש ד"בא הפי לארשי 'רל ?ארשי רוא (2 ;1648
 טרירוניפ ןעבָאה םירפס עניזָאד יד .1702 א"דפפ ל"ז י"ראה יבתכ
 ןעבָאה קעטָאילביב ןופ טנעוו יד .וװ .א .א וועיק ןיא סעצָארּפ ן'פיוא

 ןיא ,רעדליב ערהיא טימ עכָאּפע עדעי ,רעדליב ענעדיישרַאפ ןהעזעג

 ,1908-06 ןערהָאי יד ןיא טּפיוהרעביא ,עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד

 ץנענילעטניא עשיריא עצנאנ יד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ענליוו ןיא ןעוו
 -- ךיז ןעציז שיט ןייא ייב יוװ ,ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה ,דנַאלסור ןופ

 יװ ןעײטרַאּפ יד ןופ םילודנ יד -- עובק םוקמ ןייז ףיוא רעדעי

 .ש ,ןיקריס ןמחנ .רד ןיקמורפ רתסא ,ןיִנְלֶא ,שטיװָאמארבַא ,םעדעמ
 ,לבבורז ,יקסוװָאקַאװָאנ הימרי ,הפי בייל ,ידלָאטרעבײקצַאל  ,רענינ

 ילאינד ,ןידלָאג לחר ,ָאנַאורד רעטלא ,םיובנירג קחצי ,ןימורפ ,ק

 .ןעציז שיט ןעטייוצ םייב .ןָאסלענעצַאק .ב ,(ווָאכינרעשט ףסוי)

 ,עטנערעלעג ייז ןעבעל .סעקלומראי יד ןיא םינשרד ,םינבר ךיז
 ,יקסדַאשרעב ,שואווירט והילא ףסוי ,ןילטייצ ?5ח יו ,רעלעטשטפירש

 -טימ ן.א .א ווָאװװאט ,ץיווָאנרעשט ,ץיוװָאקרעב ,ןָארטיצ ,גרעבמָאנ

 -דנהעצ יד ןיא סיורא ןַאד ןענייז סָאװ ןעגנוטייצ עלַא יד ןופ רעטייברַא

 עשידיא, ,"גנוטייצסקלָאפ , ,"געוו רעיינ, ,"ןמזה, יװ) ענליוו ןיא רעגיל

 ןענייז עלַא ןוא -- (.װ .א א "קלאפ עשידיא סָאד , ,"טייקבילסריוו

 ןיא ןוא ,םורא ייז ןעלנניר עכלעוו ,םירפס נרעב יד ןיא טפיטרַאפ
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 ןייק ,םיחוכו ןייק .ָאטינ ,טייקליטש עגיהור ַא טשרעה קעטָאילביב
 ..טגינייארַאפ ןעמעלַא ייז טָאה קעטָאילביב יד ,ן'תסולחמ

 סעּפורג ךיז ןעציז שיט ןייא ייב יו ,ןחעז ןעמ ןעק טציא ןוא

 -ימעס עשידיא ןוא עשיאערבעה ענעדיישראפ ןופ םידימלת ערעטלע

 ,ערעדנַא יד וצ ענייא ךיז גידנעילוט ,ןעלוש ןוא סעיזַאנמיג ,ןערַָאנ

 סָאװ עמעט רעד ןענעוו םירפס יד ןיא גידנעכוז ,ליטש ךיז גידנע'דוס

 ,ןואנ רעסיורג ַא ךיז טציז ןענעקטנַא ;ןעבענעגסיורא ייז טָאה ןעמ

 רעד רעטנוא ןופ ןוא ,תובושתו תולאש נרעב טימ טלעננירעגמורא

 ַא סיורא טנייש ,ּפָאק ץיּפש ן'םיוא םהיא ייב ןיא עכלעוו ,עקלומראי

 רַאפ רתיה א נידנעכוז ,תובשחמ ליפ ןופ טשטיינסעג ,ןרעטש רענהעש

 | | .הנוגע רעכילקילנמוא ןַא

 ןעבָאה ענליו ןופ ןעסערעטניא עלעדוטלוק הייר עצנַאג ַא ךיוא

 -ביב ןיא טָאה 1909 ןיא .קעטָאילביב ןיא גנולניּפשּפָא ןַא ןענופעג

 'ר ךרוד טעדנירנענ ,"ןויצ ירעש, ס"ש הרבח יד טנערעלעג קעטָאיל
 ענױזַא ןעוועג ןענייז רעדילגטימ ערהיא ןעשיווצ סָאװ ,ןייטשניילק ןמלז

 ןמלז ןוא ןהכה המלש 'ר ,ץבעי ,סענייר ברה יוװ ןעטייקכילנעזרעּפ

 םעד ןעדנירג וצ טקריוװענטיס רעטעּפש ןעבָאה עכלעוו ,דנַאלרונ

 -ײטּפָא ןא טנעפעעג קעטאילביב ןיא ךיז טָאה 1904 ןיא ."יחרזמ,
 ןענאטשאב זיא גנולײטּפָא יד .םייהַא ףיוא רעכיב ןעבענוצסיורא גנול

 רעד ןֹופ ןעקעטָאילביב יד ןופ ןוא קעטָאילביב ןופ םילופכ יד ןופ

 -סינויצ רעד ןופ ןוא "ןויצ תונב, עיצַאזינַאנרָא-ןעיורפ רעשיטסינויצ

 -עג ןעבילקענסיוא ןַאד זיא'ס ."היחתה, עיצאזינַאנרָא-טנענוי רעשיט

 -לָאפ ןופ ןענאטשאב זיא רעכלעוו טעטימָאק רערעדנוזאב ַא ןערָאװ
 ,נרעבדלַָאנג ,לעשאר ,גרעבדלָאו סירָאב ,בקעיזב :ןענָאזרעּפ עדנענ

 ןַאמסעװיר ,ווָאקינשזָאריּפ ,ןײטשּפע ןָאעל ,ןינרוח הנשוש ,ןושרג .רד

 ַא סעקיּפָאק 10 ןעמענ ןעמ טנעלפ ןענעייל ן'רַאפ .רעדיינש .ב ןוא

 ..יםעסיּפָאק 50 טלעג תוברע ,שדוח
 2 יט שיר ביק

 -ענוצ ךיז ןוא רהָאיי .עגינייא טריטסיזקע טָאה .קעטָאילביב יד

 -ןושַארטש ןופ רעזעל יד טרעטשענ טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ טכַאמ

 -הייפ רענליוו יד טעדנירגעג ךיז טָאה סע זַא ,רעטעּפש .,קעטָאילביב
 ,ןעטרָאד רעבירַא םירפס עלַא יד ןענייז ,"הלכשה יציפמ , קעטָאילביב

 עבלעוו קעטָאילביב רעניזָאד רעד ןופ דוסי רעד ןעוועג ןענייז ייז ןוא

 .הלחק רעד ןופ טרידיסבוס טציא טרעוו

 טָאה "םוטרעטּלַא ןעשידיא ןופ רעבָאהביל טפאשלעזעג יד ןעוו
 .רֶד רעציזרָאפ רעד ךיז טָאה ,ייזומ ןעשידיא ַא ןעדנירג טלָאװעג
 -רעד לָאז ןעמ ,קעטָאילביב ןופ טעטימָאק םוצ טעדנעוװעג יקסדָאניװ
 רעד רָאנ ,קעטָאילביב ןופ ןינב ןיא ייזופ םעד ןענדרָאוצנייא ןעביול
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 רעד ןופ ןינב ןיא לַאקָאל ןערעדנוזאב ַא ןעמוקסאב ךיילג טָאה ייזומ -
 ."הלודנ חסדצ ,

 יד 1919 רַאורבעפ ןעט20 םעד טעדנירגעג טָאה יקסנַא .ש ןעוו
 יד ןוא ָארויב יד ךיז טָאה ,"טפַאשלעזעג עשיפַארנַאנטע-שירָאטסיח,

 ןושַארטש רעד ןופ ןינב ןיא ןענופעג טייצ עסיוועג ַא גנולמַאז-םיצפח
 .תורוש עניזָאד יד ןופ רעביירש ןופ טכיזפיוא ן'רעטנוא ,קעטָאילביב

 הרבח, יד 1999 רהָאי ןיא טעדנירגעג טָאה גרובסנענער .רד ןעוו
 -ביב-ןושַארטש ןיא טייצ עצרוק ַא ןענופעג ךיוא ךיז יז טָאה "תיעדמ

 רַאֿפ לַאזןעייל א טנעדרָאעננייא ןעוועג ןיא ןעטרָאד ןוא קעטָאיל

 -ניבור לאכימ .רד ןופ סעיצקעל הייר א ךיוא יװ) רעלטפאשנעסיוו

 ישרוד, טפאשלעזעג יד ךיוא .(.דנַא ןוא רענזיולק רעטסינאמ ,ןייטש
 1990--1998 ןערהָאי יד ןופ ךשמ ןיא טָאה "תירבעה הטיסרבינואה

 רעכיב רעטנעזיוט קעטָאילביב-ןושַארטש ןיא טיהעג ןוא טרעלמַאזעג
 םילופכ ליפ ךיוא ,קעטָאילביב-טעטיזרעװינוא רע'מילשורי רעד רַאפ

 ן'ראפ ןערָאװעג ןעקנָאשעג ןַאד ןענייז קעטָאילביב-ןושַארטש ןופ
 ,טעטיזרעווינוא רע'מילשורי

 רעשידיא רעד ףיוא חעּפשה ַא טָאהעג ךיוא טָאה קעטָאילביב יד

 ערעייז ֹוצ טצונאב רהיא טימ ךיז ןענָאה עכלעוו ,טלעוו רעטנערעלעג

 -בוד ,יװַאקרַאה ,ןָאסלָאװכ .פָארּפ :יוװ ,ןעטייברַא עכילטפאשנעסיוו

 -רַאפ רעד ,רעדיינש ,ןָארטיצ ,ץכ ןויצ-ןב ,רענטַאר בוד ,ץבעי ,ווָאנ

 טָאה רעכלעוו ,ןָאזנענייפ ם"שר ח"הרה קורד ס'מָאר ןופ רעטלַאװ
 ןעטסערג ןעניזָאד ןופ ןעבאנסיוא יד וצ קעטָאילביב יד טצונעגסיוא
 -טפירש ןוא רעלטפאשנעסיוו עננוי יד ןופ ?יפ ךיוא יו ןעדיא ייב קורד

 עטסערג יד טצונאב ךיוא ךיז ןעבָאה קעטָאילביב רעד טימ .,רעלעטש
 "םייח ץפח לעב, רעד ,ןהכה המלש 'ר ,ןַאמדירפ דוד 'ר : יװ ,םינואנ
 קעטָאילביב ןֹופ תורצוא יד טימ ןעצונאב ךיז ןעגעלפ עכלעוו ,,א .א ל"ז
 ךיז טנעלפ ןעמ סָאוװ ,םינינע-הרות ערעווש עלַא ףיוא ןערעפטנע וצ

 םינבר ערעדנַא ליפ ךיוא יו טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ייז וצ ןעדנעוו

 וצ קעטָאילביב רעד טימ טציא ךיוא ךיז ןעצונאב סָאװ םינואנ ןוא

 יד ףיוא העּפשה ַא ךיוא טָאה קעטָאילביב יד .םינינע-הרות ערעייז

 סיוא ןעביילק עכלעוו ,טעטיזרעווינוא רענליוו ןופ ןעטנעדוטס עשידיא

 ןיא ייז ןעטייברַאאב ןוא סעיצַאטרעסיד ערעייז וצ סעמעט עשידיא

 (* ,קעטָאילביב

 -רעווינוא ןעשיליוּפ ןופ ןעטנעדוטס ייווצ ןעבָאה לשמל טציא וװ (*

 םעד סעיצַאטרעסיד ערעייז וצ קעטָאילביב ןיא טיוברַאאב ענליוו ןיא טעטיז

 ,ך"נת םוצ עיצנַאדרַאקנַאק ַא זוא סָאד .לישנַא 'ר ןופ "חנשמח תבכרמ , רפס
 ןוא רעטשרע רעד זיא רפס רעד .שודיא ףיוא רעטרעוו עלַא טשטייטראפ

 ,ווקארק ,קירוצ רהָאי 400 טיִמ ןעליוּפ ןיא טקורדעג רפס רעשידיא רעטסטלע
 ,תואיצמה רקי רעסיורג ַַא ,4
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 ,םיצולח ליפ קעטָאילביב רעד טימ ךיז ןעצונאב טייצ עטצעל יד
 ןיא ןערידוטש ןוא הרשכה עשיטסינויצ רעייז ךרוד ןעכַאמ עכלעוו

 -נעסיוו עשימָאנַאקע-לַאיצַאס ןוא עטכישענ עשיטסינויצ קעטָאילביב

 ךיוא ."תורדתפה, רעד ןופ םַארגָארּפ ןיא ןיירא טהענ סָאװ ,ןעטפַאש

 .קעטָאילביב רעד טימ טּפֶא ךיז ןעצונאב עטנרעלעג עכילטסירק ליפ
 ןוא קעטַאילביב-ןושַארטש ןופ תורצוא יד סיוא עלַא ןעצונ ױזַא

 םידָאפ םענעדלָאג םעד ןעבעוו ןוא המכח ןוא הרות טרָאד ןעּפעש ייז

 ןיירא טַפָא ךיוא ןעמוס רעטייױו ,רוטלוק רעסיורג רעטלַא רעזנוא ןופ
 קעטָאילביב-ןושארטש ןופ ןעמַָאנ-רעביױצ רעד סָאװ ,טסעג ענעדיישרַאפ

 ערעדנַא ןענעװ רָאג ענליוו ןיא נידנעייז ןוא ןעניוצענוצ ייז טָאה
 םעד ןופ לעּפתנ ןערעוו ןוא קעטָאילביב יד ךיוא ייז ןעכוזאב ,םינינע

 ןענייז טנַאסערעטניא רהחעז .ענליוו רעטמירָארַאפ רעד ןופ רצוא ןעכייר

 ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ עשידיא עטסערנ יד ןופ ןעננוביירשנייא יד

 ןענייז ןעננוביירשנייא יד (=* ,קעטָאילביב ןופ "בהזה רפס , ןעלעיצעּפס

 ןעשיווצ ןַארַאֿפ .ךיז רַאפ לעטיּפַאק ַא ןענייז ןוא טנַאסערעטניא רהעז

 זילב טימ ןעבירשענ ןעכָאה ענינייא .תואחסונ עטנַאסערעטניא ייז

 רעבָא טָאה ערעדנַא רַאפ ,רצוא ןעלַאנָאיצַאנ ןעסיורג ןעגעוו תולעּפתה

 טימ גנורהיראב ןיא ןעמוק רעד ןוא קעטָאילביב ןיא ךוזאב רעד
 חסונ רעייז ןיא זַא םשור ןעסיורג אזַא טכַאמענ "אטילד םילשורי

 יד ןופ ןערָאװעגנ טדמערפרַאפ ןענייז ייז סָאװ ,יודיו ןימ א ךיז טלהיפ

 רעציזרָאפ רענעזעװעג ,ןילבעז דערפלַא יו) תורצוא עשידיא עסיורג

 עפיט סיוא ןעקירד ערעדנַא .(דנַאבראפ רעלעטשטפירש ןעשטייד ןופ
 -ושנָאטלעװ ערעייז ערעדנַא ,םוטנעדיא ןוא ןעדיא ןענעוװו ןעקנַאדעג

 -רעב דוד יו ןעננוביירשנייא עניניזפרַאש רהעז ךיוא ןַארַאפ .ןעננוא

 ןעשנעמ סָאװ ,ןענייפ יד ןופ ענייא ןיא זיוה עגיזָאד סָאד , ס'נָאסלעג

 ליפיוו ,נידריווקרעמ , ס'רעלעקנוט ךיוא יװ ,"טיוט םעד סיורא ןעלעטש
 ביוטש רעד יו ןוא ביוטש יוװ רימ ףיוא ןעניל םירפס עיינ יד ןופ

 יאדכ .דנא ןוא "טשירפענּפָא ךימ טָאה רוטַארעטיל רעטלַא רעד ןופ
 ןופ ןעטפירשרעטנוא עניד'תועינצ ייוצ יד ףיוא ןעזייוואוצנָא ךיוא

 | :טייצ רעטצעל רעד ןיא עטסערנ ערעזנוא
 רֹדָא ,ל"צז ןושרג 'ר א"אל ןב ?לאקזחי ןטקה :ןעהָאק ןַאמרעה

 .ד"ערת

 השרּפ 'ג םוי הּפ יתייה 'ה תרזעב :?םייח ץפח,ה לעכ ןואנה

 .ןהכה ריאמ לארשי --- .ו"ּפרת אריו

 םעד דובכל ןערָאװעג טיירגעגוצ לעיצעפס זיא "בחזח רופס, רעד (*

 ןיא ךוזאב ןייז טראוורעד טָאה ןעמ .ענליוו ןייק לעצרעה .רד ןופ ןעמוק

 -רעטנוא ןעטשרע ן'טימ ןייז דבכמ טלָאװעג םהחיא טָאה ןעמ ואוו ,קעטָאילביב

 -עג טינ רעבָא רע טָאה טכַאמ רעשיסור רעד ןופ תושוגנ וד בולוצ .טפורש

 .ךוב ןעגיוָאד ןיא ןעביירשנויא ךיז ןוא קעטָאילביב יד ןעכוזאב טנעק



 .וָאנַאבעלס םהרבא .שמיא

 "יטייברַא ךרוד ףליה , יב ןעלוש עלענָאיסעּפָארּפ יד

 ,טנליוו ןיא

 ("עסזמ0ס תצפסע" --- ץטָאמָאֿפ ַאיַאװָארורט -- ענעזעװעג)

 עטסדנעגנירד יד טציא סע ןיא קפס ילב

 -ַאב רעשידיא רעטגָאלּפענ רעד ראפ עבַאנפיוא

 -ָאיצידַארט יד ןופ ןעלַאװק עלַא ןעוו ,גנורעקלעפ
 סָאװ זומ ןעמ ,רעטנוא ןעהעג תוסנרּפ עלענ

 רעד ןופ גנוטכישרעביא רעד וצ ןעטערטוצ רעכינ

 -טּפיוה ןוא ,עגיטציא יד םוראוו .גנורעקלעפַאב

 ףיוא טריזַאב זיא גנונדרָא ענידנעמוק יד ךילכעז

 ןוא (עָאכַאפ) עטריציפילַאװקס ,עשיזיפ ,טייברא
 רעשיויפ ןוא רעטריציפילַאװק רעד .עניטסייג

 ןיא ןייז וליפַא סע געמ ,ץַאלּפ ןייז ןעבָאה גנידנעטש טעװ רעטייברַא
 ,טניטפעשַאב ןייז לָאמ עֶלַא רע טעװ ,טייצ-סיזירק -

 "רַאפ םיזירק ןיא זיא רעלטימרַאפ ,רעמערק ,רעלדנעה רעד
 -ושנא ַאזַא ,ךיז טכַאד ,זיא טקַאפ רעד .גנַאגרעטנוא םוצ טּפשמ
 םעד ןיא טייחנעדישראפ-סגנוניימ ןייק טשינ טשרעה סע זא ,רעכיל
 ןוא קיכיסּפ רעד ןיא ןעננורדענניירא טשינ ךָאנ סע זיא ךָאד .טרּפ
 -טּפיוה ,גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ בור סָאד ןופ ןייזטסואווַאב
 ןיא סעיזויליא ץֹלַא ךָאנ טכוז טכיש רעד .דנַאטשלעטימ ןיא ךילכעז

 עדנעשרעה ַא ךָאנ ןיא "?עינַאמדַאיזַאנמיג; .גנודליב רעניימעגלַא רעד
 ןליפַא סָאװ ,םעד ףיוא נידנעקוק טשינ ,ןערעטלע עשידיא ייב קנערס
 -נעװרַאּפ ןייק טשינ טולָאסבַא ןעבָאה ןעלוש-ךיוה ןעגידנע סָאװ יד
 -ךיֹוה ןענידנע סָאװ ,יד ןענעו ןיוש גידנעדייר טשינ ,ןעבעל ןיא גנוד

 טשינ ,ןעבעל ןיא גנודנעװרַאפ ןייק טשינ טולָאסבַא ןעבָאה ןעלוש
 ןעביילב ןוא לוש-לעטימ א ןענידנע סָאװ ,יד ןענעוו ןיוש גידנעדייר

 זיא טפאשלעזעג עשיליופ יד וליפַא זַא ,ןעהעז ריס .?ןעטימ , ןיא

 לוש-לעטימ ןופ לָאצ רענידנעסקַאװ רעד טימ טניהורמואעב קץרַאטש
 רעד שטָאכ ,ןָאטוצניהַא ואוו ָאטשינ זיא סע עכלעוו ,ןעטנעװלָאסבַא
 םעד ךרוד .טליפרַאפ ןעצנַאנניא ייז ךרוד טרעוו טַארַאּפָא-חכולמ
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 ןיא טעדנעוװעג טנעגוי-ןערעל ןופ םָארטש רעד טרעוו ץעזענ-לוש םעיינ

 ןענעקַאב וצ ןיא לעקיטרַא םעד ןופ ליצ רעד .ןעלוש עלענָאיסעּפָארּפ

 עטסערג יד ןופ םענייא טימ רעטסעווש ןוא רעדירב רענַאקירעמַא יד

 רשפא ןוא ןעליוּפ ןיא גנודליבסיוא רעלענַאיסעּפָארּפ רַאפ ןעטלַאטשנַא
 םעד טגָארט טלַאטשנַא רעד .טלעוו רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא ךיוא

 .רהֶאי 81 ענליוו ןיא ןיוש טריטסיזקע ןוא ?טייברַא ךרוד ףליה, ןעמָאנ
 עכילטפַאשלעזעג רַאפ שוח ַא טַאהעג ןעבָאה םינקסע רענליוו ענילָאמַא יד

 רהָאֹי גיסיירד ןוא עכילטע טימ ןוא .םענרַאפ ןערעטיירב ןופ םינינע

 ,םזילַאטיּפַאק ןעשיסור ןופ יובפיוא ןופ טייצ רעד ןיא וליפא ,קירוצ

 ןעבָאה ,רעטײברַא עשידיא לָאצ עשביה ַא ןעמונעגניירַא טָאה רעכלעוו

 ,נרעבדלָאג ,ל .י ,לושיינ .א םינקסע עטנַאקַאב יד טימ רעוט רענליוו יד

 לָאז סע זַא ,ךיז ןייז וצ לדתשמ ןעביוהעגנָא ןיוש שארב רעוװָאקַאמ .רד

 -ָארּפ ןעטײרּפשרַאפ רַאפ טפאשלעזעג א ןעדנירג .ֹוצ ןערעוװ טביולרע

 .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעמירָא רעד ןעשיווצ ןעננוגיטפעשַאב עוויטקוד

 -עגסױרַא 1908 רחָאי ןיא טָאה ןעמ זיב טרעיודענ טָאה גנַאפ ןערהָאי

 רעד רַאפ סוטַאטס ןעטריזילַאגעל ַא גנורינער רעשיסור רעד ןופ ןעגָארק

 .ענליוו ןיא (ץשאמָאּפ ַאיַאוװָאדורט) ?טײברַא ךרוד ףליה , טפַאשלעזעג

 . ןהוז א) ןיפ ןימינב .רד םעד ןעניואווַאב ןעבָאה םינקסע עטנַאמרעד יד
 ןעצנַאג ןייז ןעדנעּפש וצ (ןיפ ףסוי לאומש 'ר ?יכשמ ןעטמהירַאב ןופ

 םעד ןופ לייט ַא ףיוא .טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעליצ יד רַאפ ןענעמרַאפ

 ןיא ,זױה א 19 סָאנ שטאבוספ ףיוא ןערָאװעג טפיוקענ ןיא לַאטיּפַאק

 זיא ָאד .טייקניטעט רהיא טרירטנעצנַאק טָאה טפַאשלעזעג יד רעכלעוו

 ,עזָאלסטייברא רַאפ זױה-סטייברַא ןַא ןערָאװעג טעדנירגעג טשרעוצ
 ןעטַאטשרַאװ ענעדישרַאפ ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ עטריציפילאווק טשינ

 1908 רהָאי ןיא .סערַאילָאטס ,סערַאדנָאב ,רעדיינש ,רעטסוש רַאפ

 ךרוד ףליה, ןופ גנוטלַאװרַאפ ןיא ןערָאװעג ןעבילקענסיוא ךיא ןיב

 טייברַא עצנַאג יד הדבוע יד ךיז ףיוא ןעמונעג בָאה ךיא ןוא ?טיײברַא

 סע .תודוסי עויטקודָארּפ ףיוא ןעריפרעביא ןוא ןעריזינַאגרָאער ֹוצ

 עשידנעלסיוא טימ) ןעטַאטשרַאװ רעטסומ ןוא ןעסרוק טנעפעעג ןערעוװ

 ילעב עשידיא ענעסקַאוװרעד רַאפ (ןערָאטקורטסניא עטריציפילאווק ךיוה

 ןרעטסומ ןוא ןעדָאטעמ עטסיינ יד טימ ייז ןענעקַאב וצ ידכ ,תוכאלמ

 עטשרע יד ןערָאװעג טנעפעענ ןענייז 1907 רהֶאי ןיא .הכאלמ רעד ןיא

 .ןעלוש עלענָאיסעּפָארּפ ןופ םֶרָאפ ןיא טנענוי רַאפ ןעגנולייטפא-ךאפ

 ַא ןיא טלעדנַאװרַאפ ?טיײברַא ךרוד ףליח, ךיז טָאה זייווכעלסיב

 .רוד ןעגנוי ןופ גנודליבסיוא רעלענָאיסעּפָארּפ רַאפ טלַאטשנא ןעסיורג

 עלַא ןעוו) עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ ןעטייצ ערעווש יד ןיא וליפא
 טפַאשלעזעג יד טָאה (ןעסָאלשעג ןעוועג ןענייז ןעליוּפ ןיא ןעלוש-ךַאפ

 טכַאמעג ךָאנ ,טרעקרַאֿפ ; טייקניטעט רהיא ןעסירעגרעביא טשינ
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 ליצ ן'טימ ןעננלײטּפֶא עיינ ןענעפע וצ ידכ ,ןעגנוננערטשנא ערעסערג

 וצ סָאװ טַאהעג טשינ טָאה עכלעוו ,טנענוי רהעמ סָאוװ ןעמענוצניירַא
 ךימ ןוא יוועל .ס .רד קנַאד ַא ןערָאװעג םטעדנירגעג זיא סע ,ןָאט

 טייל עגנוי 100 רַאפ ענליוו ןופ טייוו טשינ לוש עכילטפַאשטריװהנַאל ַא
 -ַארג ,ײרעקָאט ,יירעצינש ןערָאװעג טנעפעעג ןענייז סע .ךעלדיימ ןוא

 -יינש רענעמ ,עיפַארנָאטיל ,יײרעלַאמ עיצַארָאקעד ןוא טנַאװ ,יירעריוו
 -ןיוה ,יירעטפעה ,יירעטיינ שעוו ,יירעדיינש ןעמַאד ,ךעלנניא רַאפ יירעד
 ,ךעלדיימ ראפ ןעגנוליײטּפָא ןעציּפש ןוא גנוטלַאה

 ןופ עטכישעג יד ןעבעגוצרעביא טרָא ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 ' טלעטש סע סָאװ םעד טימ ןענעגונַאב ךיז לעוו ךיא ,טפַאשלעזעג רעד

 ףיוא ןיֹוה עסיורג סָאד .טציא ?טייברַא ךרוד ףליה, רָאפ ךיז טימ

 ןיב הירפ 8 ןופ רהֶאי גידכעלייק ַא טעמכ ןעפָא זיא 19 סַָאנ שטאבוס

 ףיױא וליפא ןעסירעגרעביא טשינ טרעוו טייברַא יד ןוא ,טנעוװַָא 0

 .ןעכַאפ יד ןיא לַאירעטַאמ ןעשנעמ רעד רָאנ ךיז םייב סע .העש ןייא

 רַאפ לוש עלענַאיסעּפָארּפ ענינָאטייב יד גיטעט זיא הירפרעדניא ןופ

 ,יירעלָאטס :ןעננטייטּפָא עגידנענלָאפ טימ ךעלדיימס ןוא םירוחב

 רעטסומ ןוא יירעטפאה עשירעלטסניק ,יײרָאטיײנ שעוו ,יירעדיינש רענעמ

 טרינַאיסעצנָאק ןיא לוש יד ;ענעסקאוורעד רַאֿפ יירעדיינש ןעמַאד

 -דאילעשט , ןעבענוצסיורַא טכער ,תוחנה ןהַאב) טכער-הכולמ טָאה ןוא

 רעד ןיא .(ו .א ןוא ץעזעג עירטסודניא ן'טיול ,ןעמָאלּפיד ?עשטינ

 זיב רהָאי 14 ןופ עכילטנענוי ןעמונעגנָא ןערעוו לוש רעלענָאיסעּפָארּפ
 תוחַפל רעדָא ,לוש-סקלָאפ רעטנידנעענ ַא ןופ שינעגייצ ַא טימ ,8

 יד טנעלעג טרעװ לוש ןיא .רהָאי 8 טרעיוד סרוק רעד .ןעסַאלק 8

 ןופ .גנַאר ןעטשרע ןופ טיילךַאפ ןעדליבוצסיוא ףיוא טכַא עטסעב

 80--54 טייברַא טַאטשרַאװ ףיוא ןעבענענּפָא טרעוו םידומיל העש 48
 ,םידומיל עשיטערָאעט טימ ןעמונרַאפ ןענייז ן'העש ענירעביא יד .העש

 ,טַאמייה ןוא שינעטנעק-רעגריב ,ךַארּפש עשיליוּפ ,עטכישעג עשידיא יוװ

 ,םידומיל עלעיצעּפס ןוא ןענעכער ,ןענעכייצידַאפ ,עירטעמָאעג ,עדנוק

 -םיא עטסערג יד .וו .א ןוא ,עיגָאלָאנכעט ,טפַאשנעסיוו הרוחס יו

 ןעשירעלטסניק ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא טגעלעג טרעוװ טײקמַאזקרעמ

 ךרוד ןערעוו קעווצ םעד טימ .רעקרעװטנַאה ענידנעמוק יד ייב קַאמשענ
 -ענוצ םוא ןענעכייצ ףיוא סעיצקעל טריֿפעג ןעטסילַאיצעּפס-רעלטסניק
 ,ןעדנַאטשנעגעג יד ןעריטקעיָארּפ וצ טנעגוי רעקרעװשטנַאה יד ןעניואוו
 עטנעכייצעגסיוא יד .ןעטַאטשרַאװ יד ןיא טכַאמעג ייז ןופ ןערעוו עכלעוו

 ייב ןעזיווַאב לָאמ ןייא טינ ןיוש ןעבָאה ןעדָאטעמ יד ןופ ןעטַאטלוזער
 -לעזעג יד עכלעוו ,ענעגייא ייס ,עניימעגלַא ייב ייס ,ןעגנולעטשסיוא יד
 גידנעטש .טייצ וצ טייצ ןופ ןייֵא טנעדרָא ?טייברַא ךרוד ףליה , טפַאש
 ענעדלָאג 4 ןיוש טָאה יז .ןעזירּפ עטשרע יד טּפַאשלעזעג יד טמוקַאב



 + 1 ענליוו ןיא ןעלוש עלענַאיסעפָארּפ יד

 עטלעטשעגקעװַא טפאהרעטסומ יד רַאפ , "זירּפ דנַארג , 1 .ןוא ןעלַאדעמ

 יד יו ."טסנוק טימ ןעדנוברַאפ זיא עכלעוו ,הכאלמ ןופ טכיררעטנוא

 טימ עטגידנעעג עלַא ךיז ןעמענרַאפ ,ןעזיװַאב טָאה קיטסיטַאטסילוש

 ןיא ייס ,םומינימ בעלכרוד רעייז לָאמ עלַא ןעבָאה ןוא ךַאפ רעייז

 .(עיצַארנימע ייב) דנַאלסיוא ןיא ייס ,דנַאל

 ןעטנעוקאסבא יד ןופ גנוטיירנוצ דעטנעכייצעגסיוא רעד ןענעוו

 ךרוד ףליה , טפאשלעזעג יד ךיו טנופעג סע ואוו עדייבעג יד
 .19 סַאג שטָאבוס ,ענליוו ,טווברא |

 עלענָאיסעּפָארּפ עשידיא לָאצ עשביה ַא סָאװ ,טקַאפ רעד תודע טנָאז

 ףליה, ֹוצ ךיז ןעדנעוו דנַאלסיױא ןעטנעהָאנ ןיא ןוא ןעליוּפ ןיא ןעלוש

 ןוא ןערָאטקורטסניא ייז ןערידנעמָאקער עטיב רעד טימ ?טיײברַא ךרוד

 טגרָאזַאב זיא לוש יד .ןעטנעוולאסבא ערהיא ןופ סנירָאטקורטסניא

 -יינ ,ננוטײברַאַאב-ץלָאה וצ ןענישַאמ) רַאטנעװניא ןעסיורג ַא טימ
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  ןיא לַאזןעכייצ רעד .(.װ .א ןוא ,םירישכמ ענעדישרַאפ ,ןענישַאמ
 ייס ,ןעשיגָאנַאדעּפ ןופ ייס ,ןעגנורעדָאפ עטצעל יד טיול טנעדרָאעגנייַא

 -ױט עכילטע טָאה לַאזןעכייצ רעד .טקנוּפדנַאטש ןעשירעלטסניק ןופ

 ןעסּפיג עלַאעזומ ,ןעלעדָאמ ערַאבטסָאק רהעז םעד ןיא ,ןעלעדָאמ טנעז

 טריטסיזקע לוש רעד ייב .טסנוק רענדעדָאמ ןוא רעשיסַאלק רעד ןופ
 רעביא טימ קעטָאילביב-ךאפ עלעיצעּפס ַא ךיוא יוװ ,ענײמענלַא ןַא
 ערַאבטסָאק רהעז ךיז ןעניפעג קעטָאילביב-ךַאפ רעד ןיא = .רעדנעב 0
 -ןעייל רעד ןוא קעטָאילביב יד ,ןעלַאנרושז ןוא ןעבַאנסיױא עשירעלטסניק
 ."טייברא ךרוד ףליה , לוש רעד ןופ ןעגנולײטּפֶא עלַא ןענידַאב לאז
 ןענעקַאב ֹוצ ךיז טייקכילגעמ יד רעליש יד ןעבָאה ן'העש עיירפ יד ןיא
 -ךַאּפ ןוא קרעװטנַאה ןופ טיבעג ן'פיוא ןעגנוכיירגרעד עטסיינ יד טימ
 -ךעטסומ ַא טריטסיוקע גנולײטּפָא יירעדיינשךןעמַאד רעד ייב .טסנוק
 -עטשַאב עגיסַאלק-טשרע רָאנ סיוא טריפ סָאװ ,עילעטַא עשירעלטסניק
 ןערעוו גנולײטּפָא רעד ןיא .רעדיילק-רעביוא ןוא ןעטעלַאוט .ןופ ןעגנול
 רהָאי עכילטע ןיוש ךַאפ ןיא ןעטיײברַא סָאװ ,סעקרעדיינש ןעמונעגנַא
 .שירעלטסניק ייס ,שירענעמכַאפ ייס ,ןעמָאקלָאפרַאפ ךיז ןעליוו ןוא:
 .רהָאי ןייא טרעיוד סרוק רעד

 -טנעווא ענעדישרַאפ ןעטייברַא וצ ןָא ןעביוה גָאטיײב רעגייזַא 4 ןופ
 וצ זיא ןעסרוק:טנעווַא יד ןופ ?יצ רעד .ענעסקאוורעד רַאפ ןעסרוק
 בילוצ ןעזיװַאב טינ ןעבָאה עכלעוו ,עגינעי יד ךאפ ַא טימ ןעגרָאזַאב

 .ןערהָאי-לוש יד ןיא הכאלמ ַא ןענרעלוצסיוא ךיז תוביס זיא סע עכלעוו |
 ַא ןענרעלוצסיוא ףיֹוא ןימרעט ןערעצרוק ַא ןעבָאה ןעסרוקידַאפ יד
 ןערעוו גנולײטּפָא ןעטעסרָאק ,ײרעצוּפ-ןעטיה ,יירעדיינש-ןעמַאד .הכאלמ
 .רהֶאי ןייא טרעױד סרוק רעד .ןעיורפ רעדָא ךעלדיימ עגנוי טכוזַאב
 -ענ ןענייז הכאלמ עשידיא ןופ טנָאזירָאה םעד ןערעטיירברַאפ וצ ידכ
 .שזניא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעסרוק שזַאטָאקירט ןערָאװעג םנעפע
 -ָאקירט .ןענישַאמ שזַאטָאקירט ףיוא ןַאמכַאפ רעסיורג ַא ,ןָאסנייב .א
 ןערעוו ןוא טײרּפשרַאפ רהעז סנעטצעל ןענייז ןעגנוטייברַאסיוא שזַאט
 ,לעקיטרַא-ןעפַאמ ַא

 טפַאשלעזעג יד טָאה עירטסודניא-זיוה ןופ םרָאפ ןייא ךָאנ ףיוא
 -אנכעט ענעדישרַאפ הוא -- טלעטשעגּפָא ךיז ?טײברַא ךרוד ףליה,
 7 ןיוש טריטסיזקע טפַאשלזעעג רעד ייב .ןעגנוטײברַאסיױא עשימעכ
 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעסרוק שימעכיַאנכעט עגירהָאי-ןייא רהָאִי
 ןעמענ ןעסרוק יד .ןייטשטור .רד טיבעג םעד ףיוא ןַאמכַאפ ןעטנַאקַאב
 -רַאפ ןופ ןעגנוטייברַאסױא יד ,שיטקַארּפ ייס ,שיטערָאעט ייס םורַא
 ,ןעדַאלעמרַאמ ,עקאטאּפ ,קינָאה-טסנוק יװ ,ןעלקיטרַאדזייּפש ענעדיש
 ,טניט יװ ,ןעטקודָארּפ עשימעכדַאנכעט } .ו .א .א ,עװלַאכ ,ןעטקעפנַאק
 ,ןאלאק-עדא ,רעדוּפ יו ,ןעלקיטרַא עשיטעמסָאק ; ,לג ,ד ןוא ,עטסאּפ
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 סרעדנוזַאב וו .א ןוא ,רענייצ יד ןענינייר וצ עטסאּפ ןוא םעקשָארּפ

 -נייא ייס ,יירעכָאק-ףייז ךיז ןענרעלוצסיוא ףיוא טכַא טנעלעג טרעוו
 .עשיטעמסָאק ייס ,עכַאפ

 טנעדרָאעגנייַא טוג רהעז ךיז ןעבָאה עטנידנעעג יד ןופ עכנַאמ
 גנונדרָאנייַא יד ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא ךיוא יו ,רעדנעל עיצַארגימע ןיא
 -סיוא עכילטע רעדָא םענייא ףיוא טַאטשרַאװ ןעשימעכדָאנכעט א ןופ
 .ןעטסָאק עטסלַאמינימ יד טימ ןעדנוברַאֿפ ןיא ןעלקיטרַא עטנעכערעג
 ךיז טרעדָאפ רעבירעד ןוא ,ליפ טינ ךיוא ןעטסָאק ןעפַאטש-היור יד

 ענייק עיצקודָארּפ ַאזַא ןופ גנורהיפ ןוא גנונדרָאנייא רעד ףיוא טשינ
 | .ןעלַאטיּפַאק

 ןופ טכיזניה ןיא עיצידַארט ַא ןיוש טָאה "טייברא ךרוד ףליה, |

 ,רעקרעװטנַאה ןעשידיא ןופ קַאמשעג ןעשירעלטסניק םעד ןערענעשרַאפ

 ענידנעטש ןוא עשידָאירעּפ ןערָאװעג טנעפעעג ןענייז קעווצ םעד טימ
 -ןעכייצ עלעיצעּפס יד טרעהענ עטצעל יד וצ .ןעסרוק-סגנומָאקלָאפרַאפ

 גנוטייל רעד רעטנוא ,ןעליוּפ ןיא לוש-ןעכייצ עשידיא עניצנייא יד ,?לוש
 טנידַאב ל?וש-ןעכייצ יד .ַאשעלוק רָאסעּפָארּפ ,רעלַאמ ןעטמחירַאב ןופ

 -טסנוק ,רעריוװַארג ,ןעפַארגָאטיל ,ןעּפַארנָאטַאפ יוװ ,ןעכַאפ ייר עצנַאג ַא

 .ןענעכייצ ןיא ןעמָאקלָאטרַאֿפ ךיז ןעפרַאד עכלעוו ,.װ .א ןוא רעלאמ

 ענידעבעל ,ןעסּפינ ןופ ןענעכייצ ןיירַא טהעג ?וש רעד ןופ םַארנָארּפ ןיא
 וצ ךיוא טיירג לוש-ןעכייצ יד .עיציזָאּפמָאק ,קיטנעמַאנרָא ,ןעלעדָאמ
 -ךיוה יד ןיא טסנוק ענייפ רַאפ ןעגנולײטּפָא יד ןיא גנוטערטניירַא יד
 טנרָאזַאב זיא לוש-ןעכייצ יד .ןענעכייצ ףיוא רערעל ךיוא יו ,ןעלוש

 .םירישכמ ערעדנַא ןוא ןעטנעמַאנרָא ,ןעטסויב ,ןעוטַאטס עכיירלָאצ טימ

 יד זַא ,םעד רַאפ טנרָאועג ךיױא טָאה ?טיײברַא ךרוד ףליה ,

 -רעט) ןעטַאטשרַאװ עטַאוװירּפ ןיא טנרעל סָאװ ,טנעגוי רעקרעװטנַאה

 ןופ ןעגנורעדַאפ יד טיול ןעריציפילאווק ךיז ןענעק ןעלָאז (ןערַאטָאנימ
 ןוא וזיטַאיציניא ןיימ טיול זיא קעוצ םעד טימ .ץעזעג עירטסודניא
 גנוצנעגרעד ךַאפ עשידיא עניצנייא יד ןערָאװעג טנעפעעג ןעגנוזייוונָא
 .ןעזָאלסױרַא ייווצ טאהעג ןיוש טָאה עכלעוו ,ןערַאטַאנימרעט רַאפ לוש

 ןעמוקַאב וצ טייקכילנעמ יד טיג לֹוש גנוצנעגרעד רעד ןופ שינגייצ יד
 .רעטסיימ-ףליהעג ַא ןופ םָאלּפיד םעד

 ןַא טײברַאעגסיױא רימ ןעבָאה רהֶאי ןעניטנייה ןופ טסברַאה ןיא
 ןענייז עכלעוו ,ןעסרוקךַאפ עדנעגלָאפ ןופ םַארגָארּפ עכילריפסיוא

 רעמ ַא עכלעו וצ ןוא ,ןעטנעמעלע עטריסַאלקעד רַאפ גיטכיוו רחעז

 ןיא ןענרעלסיוא ןוא ןעסַאּפוצ טכייל ךיז ןעק שנעמ רענעסקַאוװרעד

 + :ןענייז ןעכַאפ יד .םישדח 9 זיב 0 ןופ ,טייצ רערעצריק ַא

 ,ןערעש (1 :(רענעמ ןוא ןעיורפ רַאפ) ריזירפ ןעמאד (א

 ,עיצאראלאקעד (4 ,עיצאלודנא-רעסַאוװ (8 ,עיצאלודנאדןעזייַא-רָאה (2
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 יניק (ב .םישדח 9--8 טרעיוד סרוק רעד .ןעשַאװ (0 ,ברַאפ רָאה (פ
 -רעדניק ןופ גנורהיפסיוא עשירעלטסניס (1 :עיצקעפנָאק רעד

 ,ןעגנוצוּפ (4 ,קַאמשענ ןופ גנולקיװטנַא (8 ,ןערילעדָאמ (2 ,עיצקעפנָאק

 סרוק רעד .טינש רעשיטקַארּפ ןוא רעשיטערָאעט (6 ,ןעמרָאפינוא (ס
 :יירעדיינשוצ ןעמַאד ןוא רענעמ (ג .,רהָאי 1 טרעיוד
 רעלַאמרָאנמוא ןוא יוב רעלַאמרָאנ --- עימָאטַאנַא (2 ,ןעמעטסיס טינש (1
 ,ןעסַאּפ ן'כָאנ ננורעסעבסיוא ןוא ןעסַאּפ (3 ,רעּפרעק ןעכילשנעמ ןופ יוב

 רוטקעטיכרַא (1 :ןעסרוק:-יוב (ד .םישדח 6 טרעיוד סרוק רעד

 (4 ,רוטקעטיכרַא (8 ,ןעלַאירעטַאמ-יוב ןופ עיגָאלָאנכעט (2 ,ןעמרָאפ
 סעקש טנע ה (ה .רהָאי 1 טרעיוד סרוק רעד .ןעגנונכייצ עשינכעט
 -ליש (| .ןענידנערַאפ (2 ,ןעיינ (( :(ןעשאלדנַאה) ירעטיינ
 -יווַארנ (/  .רהָאי 1 טרעױד סרוק רעד ן;יירעלַאמ ןעד

 יירעריווַארג (2 ,ןענעכייצ-טפירש ןופ םיללכ ערַאטנעמעלע (1 :יירער
 ,שעמ ףיוא ןעטפירש ןעצירקסיוא (28 ,ןיצ ןוא שעמ ,ןעלַאטעמ ףיוא
 סרוק רעד .עיציזָאּפמָאק (5 ,ןעמַארגָאנָאמ (4 ,רעבליז ןוא ןעזייַא

 ,ןעלב ןעקירטש :יירעקירטש טנַאה (ח .רהָאי 1 טרעיוד

 רעד .ןעטעוורעס ,סנענַארק ,רעדיילק-רעדניק ,ןעלוקידיר ,סעקלַאש ,טיה
 ,םישדח 4 טרעיוד סרוק

 ַא ןעו טייצ ַא ןיא דארגנ סָאוװ ,ןערעדנואווַאב וצ ךָאד זיא סע
 ןעליוּפ ןיא ךיז ןעבָאה ןעסרוק ןוא ןעלוש-ךַאפ עשידיא לָאצ עסיורג
 ,הסיסג ןופ דנאטשוצ ַא ןיא ךיז ןעניפעג ערעדנַא ןוא טכאמרַאפ
 רהעז ןיא ענַאל עלעירעטַאמ רהיא סָאװ ,"טייברַא ךרוד ףליה, םָאה

 טרעסערגרַאפ רָאנ ,טייברַא רהיא טצריקרַאֿפ טינ זיולב טינ ,ערעווש ַא
 ןעכַארטשרעטנוא ָאד ןומ סע .ףיט רעד ןיא ןוא טיידב רעד ןיא ךָאנ ךיז

 ,א קי טפַאשלעזעג יד יײבַאד טנידרַאפ קנַאה ןעסיורג ַא זַא ,ןערעוו

 ךרוד ףליה,; טציטשרעטנוא גידנעטש המחלמ רעד ךָאנ טָאה עכלעוו
 .ןעֶלַאפ רהיא ןעזָאלעג טינ ןוא ?טיײברַא

 41 ןַאראפ "?טיײברַא ךרוד ףליה , ןיא ןענייז גָאט ןעגיטנייה ייב
 ,ןעננולײטּפָא 125 ןיא ,רעליש לָאצ ַא ייב ,רערעל ןוא ןערָאטקורטסניא
 ,800 רעביא

 ןעלוש עלענַאיסעפָארּפ יד ןופ גנוליײטּפֶא עדעי טָאה ךילטנעגייא

 ַא ןערעו טנעקעג ןעננוגנידאב ערעדנַא ייב ?טיײברַא ךרוד ףליח, ןופ

 וצ ןענידראפ סיוועג טלָאװ עכלעוו ,עיצוטיטסניא עגידנעטשטסבלעז

 -ניירא סיוועג רעבָא טלָאװ סָאד ,טלַאטשנַא רענמַאנָאטװַא ןַא ןערעוו
 ןופ ןענייוצ עלַא יד ןעוו רעבָא ,תואצוה ערעיוהענמוא ןיא ןעבירטעג
 ,עיצוטיטסניא ןייא ןיא טרירטנעצנָאק ןענייז גנודליבסיוא-ךַאפ רעד
 יד טכיירגרעד טימרעד טרעוו ,"טייברַא ךרוד ףליה ,, ןיא זיא סָאד יוװ
 | .עימָאנָאקע עלַאמיסקַאמ
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 "טייברא ךרוד ףליח ,, ןופ טניירפ ןוא רעטייברַאטימ עלַא ןעשיווצ

 יד ןעטלַאהכרוד גנוזָאל רעטסלעוטקַא ןוא רעגיצנייא רעד ןעבעל זומ

 ןעלטימ ןוא תוחוכ עכילנעמ עֶלַא טימ ןעפלעהטימ ןוא טייצ ערעווש

 טרפב .עיצוטיטסניא רעזנוא ןופ טייברַא רעכילצונ רעגידרעטייוו רעד

 עכלעוו ,ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא עטסטיירב יד סָאד ןערעדָאפ סע ןעוו

 .גנוטכישרעביא ןוא ךיז ןעריזיויטקודָארּפ וצ ןעבערטש

 ץנַאנ ןעלעוו עקירעמַא ןיא טיילסדנאל רענליוװ יד זַא ,ןעפָאה רימ

 טנעמָאמ ןעשירָאטסיה ןעגיטציא ם'נופ ןעננורעדַָאפ יד ןייטשראפ רעכיז

 ,טייברַא רעזעידנַארנ רעגיזָאד רעד ןעפלעהוצ ןוא ?רוג ןעשידיא ם'נופ

 ןעטנָאזירָאה עיינ ןענעפע "טיײברַא ךרוד ףליה ,, רַאפ ןַאד ךיז ןעלעוו סע

 -רַאפ וצ טייקכילגעמ יד ןעבעג ןעלעוו סָאװ ,ןעוויטקעּפסערעּפ עיינ טימ
 טינ ךָאנ זיא'ס עכלעוו ןיא ,ןעטכיש יד ןעשיווצ הכאלמ יד ןעטיירּפש

 הכאלמ רעטריציפילאווק ךיוה ךרוד רָאנ זַא קנַאדעג רעד ןעגנורדעגניירַא

 -ַאב רעשידיא רעד ןופ קימָאנָאקע ערעכיז ַא ןערעוו טיובעגפיוא ןעק

 -לַאנָאיצַאנ עסיורג יד ןערעוװו גיטנעק טשרע טעװ ןַאד .גנורעקלעפ

 -ןַאגרַאפ רעד ןיא ?טיײברַא ךרוד ףליה, ןופ עילָאר עכילטפַאשטריוו

 .טפנוקוצ ןוא טרַאװנענעג ,טייהנעג



 .ָאקּפוּפ .ח

 -שידיא רעד ןפ עלעגיװ סָאד - ענליװ|

 .לוש רעכילטלעװ

 (עגליו ןיא גנואיוב-לוש רהָאי 20)

 טָאטש יד ,אטילד םילשורי עטלַא יד ,ענליוו

 סוחי אזַא טימ ,סעיצידַארט ?יפ יױזַא טימ

 ןוא ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעטיעג עלַא ףיוא

  ץַאלּפ רהיא ןעטלַאהעגנייא טָאה ,ןעּפַאש

 סלַא רעטציא ךיוא טלעוו רעשידיא רעד ןיא

 רוטלוק רעשידיא רעיינ רעד ןופ רעטנעצ

 קנַאד ַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא סָאד ןוא ---

 "ידיא רעניטכיוו ןוא רעטנייווצרַאפ-טיירב רעד

 -דנעצ רֶאֹּפ עטצעל יד ןופ טיײברַא-רוטלוק רעש

 -עגפיוא םרָאד ןיא סָאװ ,ןינב-לוש ןעסיורג םעד קנַאד ַא ,רהָאי גיל

 .ןערָאװעג טלעטש

 -רעדניק ןוא ןעלוש-סקלָאפ ןופ ץענ ַא טיובענסיוא טָאה ענליוו

 ענליו ןיא .רערעל רעטרעדנוה ןוא רעדניק רעטנעזיוט טימ רענטרעג

 "רעדניק ןוא רעכיב-ךערעל עשידיא עטשרע יד ןעפַאשענ ןעמ טָאה

 ןיא ןעלושילעטימ ןופ ןירענָאיּפ יד ןעועג זיא ענליוו .רוטַארעטיל

 / רַאפ ףמַאק םעד טלעקיװעגרעדנַאנרַאפ עטשרע יד טָאה ענליוו .שידיא

 גנוריגער רעד דצמ לוש רעכילטלעוו-שידיא רעד ןופ גנונעקרענַא רעד

 ןעטשרע םעד טנעפעענפיוא טָאה ענליוו ; גנוטלאווראפטסבלעז ןוא

 ,רערעל עשידיא עגנוי יד .םוקינכעט ןוא רַאנימעס-רערעל ןעשידיא

 ענעריישראפ רעביא טייזוצ ךיז ןעבָאה ,טזָאלענסיױרא טָאה ענליוו סָאװ

 רעוט עטסוויטקַא יד ןערָאװעג םוטעמוא ןענייז ןוא םיבושי עשידיא

 .גנואיוב-לוש רעשידיא רעיינ רעד ןוֿפ

 רעד ןענַאװ זיב טרעדָאּפעג ךיז טָאה עיגרענע ןוא הימ גינייוו טינ

 רעגיטיונ רעד ףיוא ןערָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא ןינב-פוש רעניזָאד

 .ךיוה

 "עג ןופ גנוטיילגאב רעד ייב ,ןעטַאמרַאה ןופ ןעגנאלק יד רעטנוא

 רעגידנעטשלופ ןופ טייצ ַא ןיא ,עזָאלמיײה עט'פרור'ענ ןוא עטנָאי
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 204 לוש רעכילטלערוו-שידיא רעד ןופ עלעגיוװ סָאד ,טנליוו

 עשידיא יד ןעיוב ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןעבעל ןעשידיא ןיא גנורעדורוצ

 -רעד ןהָא ,ןעלטימ ןהֶא .םזַאיזוטנע ,טפאשיירטעג ,טעּפמיא טימ .,לוש
 ויא סָאו ,טפַארק רעכילרעניא ןא ןופ ןעסיוטשעג יו רָאנ ,גנורַאפ

 ענַארפ יד ןיא קירוצ ןערהָאי טימ ןיוש .טמיוצעג ןעוועג ןערהָאי
 -ענג ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ךַארּפשירעטומ רעד ףיוא לוש א ןענעוו

 -טפאשלעזעגנ רעשידיא רעויסערגָארּפ רעד ןופ םויה-רדס ן'פיוא ןענַאטש
 -טנַא יד ,רוטַארעטיל רעשידיא רעיינ רעד ןופ יובפיוא רעד .טייקכיל
 ךָאנ טָאה גנונעוואב רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ סקואוו ןוא גנולקיוו
 קנַאדעג םעד טכַאמענ ףייר טרעדנוחרהָאי ןעניטציא ןופ ביוהנֶא ןיא
 .-נעטשמוא יד בילוצ רעבָא .?וש אזַא ןופ טייקנידנעווטיונ רעד ןענעוו

 רַאפ ףמַאק רעניזָאד רעד טָאה דנַאלסור ןיא םישזער ןעשירַאצ ןופ ןעד
 יד .רעטקַארַאכ ןעשיטערָאעט א רהעמ ןענַארטעג שידיא ןיא ?וש א

 ןעוועג ןיא (רהֶאי 1911 ןיא טעדנירגעג) וועיק ןיא לוש רעקוועימעד

 -רעטנוא סלַא שידיא טימ ,טייצ רענעי וצ ,לוש עניצנייא ןוא עטשרע יד

 טרהיפעג זיא'ס ?ליפיוו ףיוא ,ןעלַאפ ערעדנַא עֶלַא ןיא .ךַארּפש-טכיר
 ןופ םייהעג ןעמוקעגרָאפ סָאד זיא --- שידיא ןיא טײברַא יד ןערָאװעג
 -טנעווא רענליו רעד ןיא .ב .צ ןעוועג זיא סָאד יװ) טכַאמ-לוש רעד
 ןעשירַאצ ןיא זיא 1914 רהָאי ןיא טשרע .(ענעסקַאוורעד רַאפ לוש
 ןעלוש עטַאװירּפ ןענעפע טביולרעד טָאה סָאװ ,ץעזעג ַא סיורא דנַאלסור

 .ךַארּפש טכיררעטנוא רעשידיא רעד טימ

 ,החמחלמיטלעוו רעד ןופ םױהנַא רעד

 לוש רעשידיא ַא רַאפ ףמַאק ןופ עטכישענ רעד ןיא עזַאפ עיינ ַא

 | .המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא ן'טימ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה

 ךיז ןעבָאה ןעסָאש ןעטַאמרַאה עטשרע יד ךָאנ .1914 ,טסוניוא

 ,ענליוו ןייק ןָאטעג זָאל ַא הכולמ רעד ןופ ןעצענערג עניד'ברעמ יד ןופ

 טימ .עזָאלמייה ןעמָארטש ,ןעגנונלָאפרַאפ ןוא קערש ןופ ןעבירטעג

 "אב טפראדעג טָאה'מ .ןעניטשעג ענענורטנַא ?הָאצ יד זיא גָאט ןעדעי
 .ןײּפש טימ ןוא ּפָאק ן'רעביא ךַאד ַא טימ עזָאלמייה עֶלַא יד ןעגרָאז

 רענרע ךָאנ רעבָא ,ענעפָאלעגנָא יד ןופ ענַאל יד ןעוועג זיא טכעלש

 ןעגנערבראפ געט עצנַאג ןענעלפ עכלעוו ,רעדניק ערעייז טימ ןעוועג זיא

 סָאד ."סעיצישזעשטשבָא עניצומש ,עננע יד ןיא ערעטלע יד טימ

 יד ןופ רעדניק יד ןערילָאזיא וצ טירש ןעמענוצנָא ןעננואווצעג טָאה

 יד .ןעמייה רעדניק עלעיצעּפס ןעדנירג ןעביוהעגנָא טָאה'מ ,ןרעטלע

 יד לייו ,"ןעמענרַאפ, זיולב רעדניק יד ןעמ טנעלפ טייצ עטשרע

 ,גנורענרעד -- ןעוועג זיא טלַאטשנַא ןופ עבאנפיוא טּפיוה

 ןהעג טינ לָאז טייצ יד זַא ,טהימעג ךיז רערעל יד ןעבָאה ךָאד

 ,ןעסעומש-סגנולקיווטנא ענעדיישראפ טרהיפעגנייא טָאה ןעמ :דוביאל
 ראפ .גנַאזעג ןוא טייברַאטטנאה ,ןעליּפש עוויטקעלַאק ,ןעננוזעלרַאפ
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 טנערעלעג טָאה'מ ואוו ,סעּפורג עלעיצעּפס ןעוועג ןענייז ןעטעבַאפלַאנַא
 לייו ,םייהעג זייוולייט ןעוועג סָאד זיא ןָאטעג .ןעביירש ןוא ןענעייל

 רע'שוריפב ַא ןעוועג זיא טכַאמ רעשיסור רעד ןופ שינביולרעד רעד ןיא

 טָאה ןעכיג ןיא רָאג .ןענרעל טינ רעדניק יד טימ רָאט'מ זַא ,טקנופ

 -ַארּפ עיונעג ַא ןעטײברַאוצסיױוא טייקנידנעווטיונ ַא ןעזיוועגסיורא ךיז
 -ןערעל ןעגיטיוננ םעד ןעפַאש וצ ךיוא יו טייברַא רעד רַאפ םַארג
 רעלעטשטפירש ןופ עיסימָאק עלעיצעּפס ַא .שידיא ןיא לאירעטַאמ
 ןעשטייד יד רָאנ .ןעלדנַאהַאב עגַארּפ יד טלָאזעג טָאה ןעגָאנַאדעּפ ןוא
 -פעזעג רעשידיא רעד רַאפ ןוא ענליו וצ טרעטנהענרעד ךיז ןעבָאה
 ערעטיירב ןוא ערעטסנרע ךס א טלעטשעג ךיז טָאה םייקכילטפַאש
 .ןעבַאנפיוא

 .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ יד
 .ענליוו טריאוקַאװע טכַאמס עשיסור יד טָאה 1919 טסוניוא ןיא

 עשידיא עלַא טדָאטש ןופ ןערהָאפעגסיױרא ןענייז רהיא םימ ןעמַאזוצ
 הרות-דומלת רעשיטדָאטש רעד ןופ רערעל יד וליפַא .ןעלוש ענָאיזַאק
 ןעבילבעג זיא טלאטשנא-םימותי רעסיורג ַאזַא ןוא ןערָאפעגקעװא ןענייז
 טזָאלרַאפ ןעבָאה יימרַא רעשיסור רעד טימ ןעמַאזוצ .רקפה ּףיוא
 -וךיא רעד ןופ ןעסַאלק עכילגעמרַאפ יד ןופ לייט עסיורג ַא ךיוא ענליוו
 -ליוװ ייוצ יד ןופ ךיוא .ץנעגילעטניא רעד ןֹופ ןוא טפַאשלעזעג רעש
 יציפמ , חרבח רעגרוברעטעּפ ןופ גנולײטּפָא) ןעטפאשלעזעג"סגנודליב רענ
 ןעבָאה עכלעוו ("גנוגרָאזראפ-רעדניק , רַאפ טפאשלעזעג ןוא "הלכשה
 ןענייז ,טייברא עלערוטלוק עטיירב ץנַאג א טרהיפעגנַא המחלמ רעד זיב
 ,רעוט ךעלעפייה עניילק רָאנ ןעבילבראפ

 טָאה סָאװ ,גנורעקלעפאב רעשידיא רערעמערָא רעד ןוֿפ רעדניק יד
 ןיא'ס רעכלעוו ַא ןהִא ןעבילבעג םורא ױזַא ןענייז ,ענליוו טזָאלרַאפ טינ
 עכילטפַאשלעזעג עּפורג ַא טָאה ,טייצ ןייק ןערילרַאפ וצ טינ ידכ .לוש
 ןופ גנולײטּפָא רענליוו ןופ רעציזרָאפ רעד ךיֹוא ייז ןעשיווצ) רעוט
 ןעגילייווטייצ א ןעפַאש ןעסָאלשַאב (דַאבַאש .צ .רד -- "הלכשהזיציפמ,
 ענעבילבראפ יד ןופ ןָאזרעּפ עכעלטע ךָאנ גידנעריטּפָאָאק ,טעטימָאק
 ןעריזינַאנרָא וצ ןעטערטוצ ףכית ןוא רערעל ןוא רעוט-לוש טדָאטש ןיא
 .ןעטלאטשנַא עניטיונ יד

 ןעלוש עכילטפַאשלעזעג 2 ןעוועג ענליוו ןיא ןענייז ךעלדיימ ראפ
 ַא ןוא ,"גנוגרָאזרַאפ רעדניק , .זעג רעד ןופ ,4 טשקַאב ףיוא לוש יד)
 טינ ?וש ןייק ןיא ךעלנניא רַאֿפ .(סָאג עננָאק ףיוא לוש עטייווצ
 א שממ ןעוועג לוש-לעגניא ַא ןופ גנודנירג יד זיא רַאפרעד = .ןעבילבעג
 יד ןעװעג ןיא טסנרע רענינעוו טינ .טייקגידנעווטיונ עגידנענערב
 -ָאטנַא טדָאטשרַאּפ רעד ףיוא .טדָאטש ןופ ןעטסנוּפ ערעדנַא ןיא ענַאל
 ,פוש עשיווטיל ןוא עשיליוּפ ַא טריטסיזסע ןיוש ןעבָאה ,לשמל ,עילָאק
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 עשיסור-סיוו ַא טנעפעעג טייצ רענעי וצ ןעבָאה ןעפור-סייוו יד ךיוא

 ,לוש-סקלָאֿפ

 -לענניא עטשרע יד ןעדנירג ןערָאװעג ןעסָאלשאב רעבירעד זיא'ס
 ןופ ןעטקנוּפ ענינייא ןיא ךָאנ ןוא לָאקָאטנַא ףיוא לוש ַא ןענעפע ;לוש

 עכלעוו ,ןעמייה יד .טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ַא ןעריזינַאגרָא ,טדָאטש
 םיטילּפ יד ןופ רעדניק יד רַאפ ןערָאװעג טעדנירגעג הליחתכל ןענייז
 רענליוו עטמירָארַאפ ןופ רעדניק ךיוא ןעמענניירא ןעביוהעגנָא ןעבָאה
 ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרַאפ זייווכעלסיב ייז ןענייז םורא יױזַא .,ןעדיא
 6 ןופ ץענ א טנָאמרַאפ ענליו ןיוש טָאה 1916 רֶהֶאי ןיא .ןעלוש

 ךָאנ טעדנירגעג) לוש-טנעווַא ןייא ןוא ןעלוש-סקלָאפ עכילטלעוו-שידיא
 רעוט ןעשידנוב ןעטסואוואב ןופ וויטַאיציניא רעד טיול 1901 רהָאי ןיא

 ןעוועג רהָאי םעד זיא לוש-טנעווַא ןיא .(ןַאמנַא ,פ) לַאטנעזָאר .פ .רד
 ןיא ןעבָאה לוש-טנעװוַא רעד רעסיוא ,ןַאמ טנעזיוט ייב ןעבירשרַאפ

 הרבח רעד ןופ :ןעטעטיזרעווינוא-סקלָאפ 2 טרינָאיצקנופ טדָאטש

 -קעלַא ףױא "?עלַא רַאפ טעטיזרעווינוא, רעד ןוא "הלכשה יציפמ ,

 ,טקַאּפעג ןעוועג ןענייז ןעלוש-רעדניק יד ךיוא 12 רַאװלוב רעדנַאס

 -נוה רעכילקערש א ענליוו ןיא ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה ןעכיג ןיא

 ךס א .טײברַא-סגנַאװצ ףיוא ןעּפַאכ ןעמ טנעלפ רענעמ יד ,רעג

 יד ןיא ןעטייברַא וצ דנאלשטייד ןייק טרירנימע ןעבָאה רעטיײברַא
 ןוא תוקחד ןעטילעג ןעבָאה ןעלוש עשידיא יד ךיוא .ןעבורנ-ןעליוק

 .טיונ

 -אב ביֹוהְנֶא םוצ ךיז טָאה עכלעוו ,טכַאמ-עיצַאּפוקֶא עשטייד יד
 לַאקידַאר ךינ רָאנ טָאה ,ןעלוש עשידיא יד וצ טנארעלַאט ץנַאגנ ןעגיוצ

 .גנולעטש רהיא ןעטיבעג

 עטסואווַאב יד ןעראוועג טכילטנעפערַאֿפ ןענייז'ס יוװ םעדכָאנ
 ךיז טָאה ױזַא) ?טסָא-בָא, ןיא ןעזעוזלוש ןענעו תונקת-נרובנעדניה
 רעשיװטיל רעטריּפוקֶא רעד ןושל ןעשירעטילימ ן'פיוא ןעפורעגנָא

 הריזג ןייא ןעלוש עשידיא יד ףיוא ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןעבָאה (טיבעג
 גנונדרָאראפ רעגנערטש ַא ךרוד גנולצולּפ טרעו'ס .רערעדנַא רעד ךָאנ
 ןוא שטייד ןערהיפנייא טסייה'מ ןוא שיסור ןענרעל וצ ןעטָאבראפ
 טימ טינ ךיז טנעגונאב טכאמ עשטייד יד .ןָא סאלק ןעט1 ןופ אקוד
 עניטרא יד ןופ ןעלוש יד ןיא זא ,ליו יז .רעטייוו ךָאנ טהעג יז .םעד
 סָאד .שטייד ןייז ךַארּפש טכיררעטנוא יד ךיוא לָאז ןעטעטילַאנָאיצַאנ

 טפַאשרערעל עשידיא יד .טפַאשלעזעג עניטרַא יד טרעדורעגפיוא טָאה

 יד טימ ןעדיירפיונוצ ךיז וויטאיציניא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה

 טימ ידכ (ןעסור-סייוו ,רעניווטיל ,ןעקַאילַאּפ) ןעטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא
 רעשטייד רעד ןופ ףירגנֶא םעד ןעגענ ןערהעוו ךיז תוחכ עמַאזניימענ

 .טבַאמ-לוש

 יד ןיא ןעלָאז גָאטנוז זַא ,ןעוועג זיא גנונדרָארַאֿפ עטייווצ ַא
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 ידכ ,ןערעװ טנערעלעג טינ םידומל ענײמענלַא ןייק ןעלוש עשידיא

 -עדָאפ עגיזָאד יד ךיוא גָאט הור-סגנַאװצ ןימ ַא ןערעוו לָאז גָאטנוז

  .ןעבעגכָאנ טנעקעג טינ ןעלוש עשידיא יד ןעבָאה גנור

 עטפָא יד ךרוד טנייצרעביא ךיז טָאה טכאמ עשטייד יד תעבי
 -רַאפ ערהיא זַא ,ןעלוש יד ןיא ןעכאמ טגעלפ יז סָאװ ,סעיזיווער

 יז טָאה ,טרהיפע:סיוא ךילטקניּפ ןעצנַאנ ןיא טינ ןערעוו ןעננונדרָא
 ןופ ןעלוש יד ףיוא טַאטנעטַא ןעגיטליגדנע ןַא ןעכַאמ וצ ןעסָאלשאב
 ןענעג ףמַאק ןופ דיירסיוא ן'רעטנוא .ענליוו ןיא ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא

 רענעי ןיא טדָאטש ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ עימעדיּפע-סופיט רעד
 -סקלָאפ עַלַא ןעסילש טנעדרָארַאפ ןעמ טָאה טייצ-רעגנוה רעכילקערש
 טפאשרערעל יד .טייצ רהָאי בלַאה ַא ףיוא ןעלוש-טנעוֶוָא ןוא ןעלוש

 .ןוא ןעבעגרעטנוא טינ ךיז ןעסָאלשאב רעבָא ןעבָאה רעוט-לוש יד ןוא

 טימ טנעדרָארַאפ טכַאמ-פוש יד טָאה ןַאד .ןענרעל ןערעהפיוא טינ
 ,רעטלַאװרַאפ עֶלַא ןעריטסערַא ןוא רעדניק יד ןעבײרטרעדנַאנרַאפ דלַאװג

 םעד ןעגעוו עסערּפ רעד ןיא לעמוט רעסיורג ַא ןערָאװעג זיא'ס
 -ענ ףרַאש וצ טָאה יז זַא ,ןהעזענמורַא ךיז טָאה טכַאמ עשטייד יד .,לַאפ
 -לוש עלַאנַאיצַאנ עלַא ןופ רעהעטשרָאפ ןעפור טקישעג יז טָאה ,טלעדנַאה

 -אב הסיפת ןיא ןהעג טָאטשנָא לָאז'מ טניילעגרָאפ ןוא ןעטעטימָאק
 : .ףָארטש ןעלהָאצ

 -5לב עשיליוּפ ןוא עשידיא ןופ ננוטַארַאב רעמאזניימעג א ךָאנ

 ענייק ףױא ןהעג וצ טינ ןערָאװעג ןעסָאלשאב זיא רערעל ןוא רעוט
 א ראפ ןעזיוענסיורא ךיז טָאה ןעזעו-לוש רענליו רעד .תוחנה

 .ןעסייבנייא טנעקעג טינ ןעבָאה ןעשטייד יד ןעכלעוו ,סונ ןעטרַאה

 טבַאמ-עיצַאּפוקַא יד ןוא הסיפת ןיא ןעסעזעג רערעל יד ןענייז געט 0
 קירוצ ןעביולרעד ןוא גנונדרָארַאפ רהיא ןעהיצקירוצ טזומעג טָאה
 | | .ןעלוש יד ןענעפע

 ,זייולייט טינ רהעמ רעבָא ,ןוחצנ רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,טציטשעג טינ ןיטולחל ןעלוש יד טלעג טימ ןעבָאה ןעשטייד יד לייוו

 רהעז ןוא רהעז ןעוועג זיא ןעטלאטשנַא יד ןופ ענַאל עלעירעטַאמ יד ןוא

 | ,ערעווש ַא
 .ננואיוב-לוש ענידרעטייו יד טלעטשענּפָא טינ רעבָא טָאה סָאד

 יד ,ןעזָאלסיורא יד רַאפ ננודליב רענידרעטייו רעד ןענעוװ ענַארפ יד
 רעשירעמערק רעייז ,סעיזַאנמינ עטאווירּפ ענעדיישראפ ןופ טייקטליופוצ
 טָאה ץלא סָאד ,טייקניזָאלטרעװװ עשינַאנַאדעּפ ןוא רעטקַארַאכ

 ןענעװ ענַארפ יד לעוטקַא ןערעװ לָאז סע זַא ,ןעװעג םדוג

 טינ ןעװעג ןיא גנומענרעטנוא יד .שידיא ןיא לוש-לעטימ ַא
 "הלבכשה יציפמ , ןופ טעטימָאק רעד וצ טערט ךָאד .עטכייל יד ןופ

 ןעגנוטַארַאב עגנַאל ךָאנ .קנַאדעג םעד ןופ גנוכילקריוורַאפ רעד וצ
 ביֹוהְנֶא םוצ ,?ושילַאער ַא ןופ ּפיט ן'םיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןעמ טָאה



 201 לוט רעכילטלערוו-שידיא רעד ןופ טלעגיוװ סָאד ,טנליוו

 ןעמ טָאה ױזַא) עיזַאנמינ-לַאער עשידיא יד זיא 1918-19 רהָאי-ןערעל
 ךרעל רעדניק ?הָאצ ַא טימ ןערָאװעג טנעפעענ (ןעפורעג ןַאד רהיא
 רעשידיא רעד ייב רעלוּפָאּפ רהעז ןערָאװעג זיא עיזַאנמינ יד 0
 רהָאי ןיא) .ןעלקיווטנא ךיז לענש ןעביוהעגנָא טָאה ןוא גנורעקלעפאב

 .טנורג 10 -- ןעסַאלק 18 טלהעצעג עיזַאנמיג-לַאער יד טָאה 58

 - .(רעדניק 700 טימ --- עלעלַארַאּפ 8 ןוא ןעסַאלק

 -טגנַאגרעביא יד ןיא עגליוװ --- .טּכַאמ יד ףעדיוו ךיז טייב'ס
 - ,1018*1922 ןערהָאי

 יד טָאה ,טנָארפ ן'פיוא הלּפמ רעד ךָאנ ,1918 רעבמעווַאנ ןיא

 ןעבָאה ןעלוש יד רַאפ .ןערידיווקיל ןעביוהעגנָא ךיז טכַאמ-עיצַאּפוקַא
 -עג עשיטילָאּפ ענידרעטיױו יד .ןעויטקעּפסרעּפ עיינ טנעפעענ ךיז
 -סיוא רעד ראפ טכארבעג רעבָא ןעבָאה הפוקת רענעי ןופ ןעשינעהעש

 ערעװש רהעז ןוא תורצ עיינ גנורעקלעפאב רעשידיא רעטרעטַאמענ
 .ןעגנובעלרעביא

 נעט עכילטע ךָאנ ןוא ,טדָאטש יד ןעזָאלרַאפ ןעבאה ןעשטייד יד

 וצ רעבירַא ענלױו זיא טפַאשרעה רעשיליוּפ רענילייווטייצ רעד ןופ
 ,טכאמ-ןעטַאר רעד

 -ענְלַא רעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגניירא ןענייז ןעלוש עשידיא יד
 -ַאנַאיצאנ ערעדנַא עֶלַא ןופ ןעלוש יד טימ ךיילנוצ ץענ-לוש רעניימ
 | | .ןעמעטיל

 טָאה'ס .1919 ןופ געט-לירּפַא עכילקערש יד ןעמוקעננָא ןענייז'ס

 גנורעקלעפאב עשידיא יד .טכַאמ יד ןעטיבענ רעדיוו ענליוו ןיא ךיז
 |  ,דנַאטשוצ ןערעווש ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 ךיז טײקכילטּפַאשלעזעג עשידיא יד טָאה ןעטַאנָאמ עטשרע יד
 זיא סע) ןענַארפ-לוש ןענעוו טכַאמ רעיינ רעד וצ ןעדנעוו טנעקעג טינ
 יד ןוא (..ןעכַאז ערעדנַא ןענעװ ןערינעוורעטניא וצ גיטיונ ןעוועג

 רעד ןיא יו ,רענרע ךס ַא ןערָאװעג לָאמַאטימ זיא ןעלוש יד ןופ ענַאֿל
 -לעוו ,ןעטפַאשלעזענ-סגנודליב ןייק .עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ

 ןעועג טינ ןַאד ןיוש ןענייז ,ןעלוש יד טימ ןעמענרַאפ ךיז ןעלָאז עכ

 ןעפַאש זומ'מ זַא ןעמעלַא רַאפ ןערָאװעג רָאלק רעבירעד זיא'ס ןוא

 רעשידיא רַאפ רעוט עֶּלַא ןענינייארַאפ לָאז סָאװ ,טפאשרעפרעק אזַא
 -םיזקע יד רַאפ גרָאז ןוא גנורהיפנֶא יד ךיוא ןעמענרעביא ןוא גנודליב
 | -  .ןעלוש עכילטלעוו-שידיא ענידנעריט

 -לעזעג ענעדיישראפ ןופ רעהעטשרָאפ ןופ ננוטַארַאב ַא ףיוא
 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ .סעיצַאזינַאגרַא עלערוטלוק ןוא עכאלטפאש

 םעד ןעמוקענרָאפ ןיא סָאװ ,טפאשרערעל ןוא ןעטעטימַאק ןערעטלע

 טרימַאלקָארּפ זיא ,רענינ .ש ןופ ץיֹורֲאֹפ ן'רעטנוא 1919 יַאמ ןעט7

 ,.ק .ב .צ) טעטימָאק סגנודליב ןעלַארטנעצ ןופ גנודנירג יד ןערָאװעג



 ןעמונרַאפ ענליוו זיא 1920 רעבָאטקָא ןיא .גנַאל טינ טרשיודעג טָאה

 ,רעניווטיל יד ןעמונעגרעביא ענליוו ןיא

 טבַאמ יד ןעבָאה (1920 טסוניוא) םורא טייצ רעצרוק ַא ןיא
 ענליוו רעביא טפַאשרעה רעייז

 טדָאטש יד ןעמענרַאפ
 1990 ילוי ןיא ןוא ענליו לָאמ ןעטייווצ םוצ ןעזָאלראפ ןעקַאילַאּפ

 .(טכַאמ ןעטַאר) סעקיװעשלָאב יד רעדיוו :

 יד .ןעשינערעקרעביא עסיורג ןעמוקעגרָאפ רעדיוו ןענייז ?ייוורעד

 ַאווָא ה .רד

 .ענליוו ןיא (.ק .ב .צ)
 טעטומָאק-סגנודליב ןעלַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ ,יקסר
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 ,ערעדנַא ןוא רוש .מ ,דַאבַאש .צ .רד ,ןעזייר .ז ,טיילק .ש ,יקסנַאלּפַאק ,ד

 ,יקסרַאװַאק .ה .רד ,רעכַאמרעדולּפ .ג ,ץַאּפ .ג ,ןהכ-לעּפוטס .ש ,רעגינ .ש

 ,רעװַָאקַאמ .א .רד ,שטיוװָאדידי .ש ,ךיירנייוװ .מ ,ןרעּפלַאה .ב ,שטיוו

 : ןיירא ןענייז טעטימָאק ןעטשרע ןיא
 -ערוג .מ .ס  ,יקס---נַא .ש :

 .טייברַא רעד וצ ןעטערטוצ

 טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,עוויטוקעזקע ןא ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא זיא'ס
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 308 : לוש רעכילטלפרוו-שידיא רטד ןופ טלצגיוו סָאד ,פנליוו

 ןוא יקסווָאכילעשז לַארענעג ןעשיליוּפ ןוֿפ יימרַא רעד ךרוד ןערָאװעג

 ןעװ ,1922 יַאמ זיב ,"עטיל-?טימ , הרדס עיינ ַא ןָא ךיז טביוה'ס

 .ןעלוּפ וצ ןעראוועג טרירָאּפרַאקניא זיא ענליוו

 .ק .ב .צ ןופ טייקגיטעט עּכילטּפַאשלעזטגישיגַאנַאדטּפ -
 .ןעטלַאטשנַא

 טיינ

 רעווש רהעז ךיז ןעבָאה ןעשינעהעשעג עלַא יד זַא ,ךילדנעטשראפ

 ענליוו ןיא גנורעקלעפאב רעשידיא רעד ןופ עגַאֿפ רעד ףיוא ןעפורענּפָא
 .ןעלוש יד ףיוא ךיוא אלימב םעד טימ ןוא

 -טנא ןערהָאײסגנַאנרעביא יד ןיא דָארנ .ק .ב .צ רעד טָאה ךָאד
 ןענייז'ס : טייברא עכילטפַאשלעזעג עוויסנעטניא ןוא עטיידב א טלעקיוו

 עכילטלעוזשידיא עֶלַא ןיא ןעמַארגָארּפ יד ןעראוועגנ טכילטייחנייאראפ
 .ןעלושי

 -נעגעג ענעדיישראפ ףיוא רעכיב-ןערעל עשידיא ןעפַאשעג ןערעוו'ס

 עשיטַאמעטסיס ַא ןעלוש יד ןיא טלעטשעננייא טרעוו'ס ; ןעדנַאטש'
 .םיריוטקָאד-לוש ענעדַאלעננייא לעיצעּפס ןופ טכיזפיוא עשיניצידעמ

 יד ןעשיווצ טייברַא:סננורעלקפיוא עטיירב א טרהיפעג טרעוו'ס

 -נַא ןוא סעיצקעל עגיסעמלעגער ייז רַאפ ןעריזינַאנרָא ךרוד ,ןערעטלע
 .ןעננוטלאטשנאראפ ערעד

 .ןעטעטימָאק-ןערעטלע ערעדנוזאב ןעפַאשענ ןערעוו ןעלוש יד ייב

 יד, :ןעלַאנרושז עשינָאנַאדעּפ עכילטע ןעבענעגסיױרַא ןערעוו'ס
 ;ןערעטלע רַאֿפ -- "םייה ןוא לוש, ;רערעל רַאפ -- "?לוש עיינ
 ,טנעגוי ןוא רעדניק-לוש רַאפ -- "רבח , ןוא "ךעלעמיוב עקנינירג,

 טריזינאנרַא עכלעוו ,"עירָאטידיוא רעדניק, ַא ןעפַאשעג טרעוו'ס
 -יוא רעד ןיא ןעננולעטשרָאפ-רעדניק ןוא ןעננוזעלרָאפ עשיטַאמעטפסיס

 .ןעטלַאטשנַא עיינ ןערָאװעג טנעפעעג ךיוא ןענייז'ס ;טייצ-פוש רעס

 טינ ,טלהיפרעד ךיז טָאה לוש רעשידיא רעד ןופ סקואוו ן'טימ
 -יפילַאװק טונ ןיא לעננַאמ ַא ,ןעלױּפ ץנאג ןיא רָאנ ,ענליוו ןיא רָאנ

 .תוחכ רערעל עטריצ
 רהָאֹי עכילטע טימ ןענייז סָאװ ,ןעסרוק עשינָאנַאדעּפ ענילייווטייצ יד

 ןענידירפאב טנעקענ טינ ןעבָאה ,ענליוו ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג קירוצ
 ןיא זיא ןעננוטַארַאב הייר עצנַאג א ךָאנ .רערעל ףיוא עגַארפכָאנ יד

 -רערעל רעשידיא רעטשרע רעד ןערָאװעג טנעפעעג 1921 רעבָאטקָא

 .רַאנימעס
 ןיא לוש-לעטימ עטייוצ א ךיוא ןערָאװעג טריזינַאנרָא זיא'ס

 .עיזַאנמיג עשיטסינַאמוה יד --- שידיא
 ,רעדניק 700 ייב טַָאהעג טָאה עכלעוו ,עיזַאנמינילַאער עשידיא יד

 ןעטייקגיהעפ ערעייז טיול ןענייז םידימלת לייט זַא ,ןעזיוואב טלוב טָאה
 זיא ס .עיזַאנמיג רעשיטסינַאמוה ַא ןופ ּפיט םוצ טסַאּפעגוצ רהעמ
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 -יטסיזקע יד ןעלייטראפ וצ קנַאדעג רעד ןעמואוושעגפיורא רעבירעד
 -ינ יד טיול עיזאנמינ עכעלטפאשנעסיוורוטאצשיטאמעטַאמ ענידנער

 .רעדניק יד ןופ ןעננוג
 1998 רעבמעטּפעס ןיא ןערָאװעג סָאד זיא טרהיפעגכרוד = |

 ; רעדנעל ערעדנַא ןיא םיצובק עשידיא יד טימ גנודניברַאפ
 .ןעליוּפ ץנַאג ןיא ןעלוש יד ןופ גנוגינייארַאפ

 ןופ טסואוועג גינייוו דנַאלסיוא ןיא ןעמ טָאה 1921--1920 זיב
 סָאד סיוא טצונ .ק .ב .צ רעד .ענליוו ןיא ?וש רעשידיא רעיינ רעד

 ןענעקאב היוא דנַאלסיױוא ןופ םינקסע ענעדיישראפ ךרוד ענליוו ןעכוזאב
 -סיוא עשידיא הייר עצנַאנ א וצ .ןעלוש עשידיא רענליוו יד טימ ייז

 -עמ עכילטפירש ןעראוועג ןעבעגעגנָא ןענייז סעיצאזינַאנרַא עשידנעל

 ,סמודנַארָאמ

 -יַארקוא ןופ דנַאבראפ םוצ טעדנעוװעג ךיז .ק .ב .צ רעד טָאה ױזַא
 טרָא-ץיז) ץנערעפנַאק-ספליה -טלעוו רעד וצ ; ןָאדנָאל ןיא ןעדיא רענ
 ןוא עקירעמַא ןיא טעטימָאק ןָאשויבירטסיד טניאשזד םוצ ;(זירַאּפ
 ,ןילרעב ,ןיוו ןיא ןעפילער ןוא ןעטפאשלעזענ הייר עצנַאנ ַא וצ ךָאנ

 ןערעדנוזאב ץנַאנ ַא ןופ .דנַא .א עניטנעגרַא ,עקירפַא םורד ,עדַאנַאק
 ןוא ףילער סלעּפיּפ ן'טימ ןעננוהיצאב יד ןעוועג ןענייז רעטקַארַאכ

 -עג .ק .ב .צ רעד זיא ייז טימ .קרָאי וינ ןיא ףילער רענליוו ן'טימ
 .גנודניברַאפ רעכילטפירש רעטּפָא ןַא ןיא ןענַאטש

 עכילטלעוושידיא עלַא ןופ טייברַא יד ןערינידרָאָאק ףרַאד'מ זַא

 רעוט עלַא רַאפ רָאלק ןערָאװעג טייצ רענעי וצ זיא ןעליוּפ ןיא ןעלוש
 ןיא ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ךָאנ ,רעטציא .לוש רעשידיא רעד ןופ

 -ַאב רעויטקַא רעד טימ .ןערהיפוצכרוד ךילנעמ ןערָאװעג ךיוא סָאד
 ןיא ןערָאװענ ןעפורעגפיונוצ ןיא רעוט-לוש רענליוו יד ןופ גנונילייט
 עכילטלעוושידיא יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ-וש רעטשרע רעד 1991 רהָאי
 עלארטנעצ עשידיא יד ןערָאװעג ןעפַאשענ זיא'ס ןוא ןעליוּפ ןיא ןעלוש

 -עגנָא ןיא .ק .ב .צ רעד רעכלעוו ןָא ,ןעלױּפ ןיא עיצַאזינַאנרָא לוש
 .ןעלוש רענליוו יד ןופ רעטנעצ סלַא ןעסָאלש

 רעד רַאפ ףמַאק רעד ,טכַאמ רעשיליוּפ רעד רעטנוא ענליוו
 .לוש רעזנוא ןופ עגַאל רעכילטכער

 ןעגעו עגַארפ יד ןזיא ןעגנוכיירנרעד עֶלַא יד ףיױױא טקוקענ טינ

 -נאג רהיא ןיא ןענאטשעג ץלַא ןעלוש יד ןופ ענַאל רעלעירעטַאמ רעד

 טייצ רעצרוק רעד רַאפ ןיוש ןיא לוש עשידיא יד ,טייקפרַאש רעצ

 -יישרַאפ ךרוד ןערָאװעג טנעקרענא לָאמ עכילטע ץנעטסיזקע רהיא ןופ

 רעד ךרוד ?לָאמ 1 ;טכַאמ-ךעטַאר רעד ךרוד לָאמ 2 :ןעטכַאמ ענעד



 208 לוש רשכילטלצרוו-שידיא רעד ןופ ףלצגיוו סָאר ,טנליוו

 -סױרַא טָאה גנורינער עשיווטיל-לעטימ יד ךיוא ,גנורינער רעשיווטיל

 .ןלוש עשידיא יד רַאפ סעידיסבוס-טלעג ןעבענעג
 ןעמ טָאה "עטיל-לעטימ , רענעפורעג יױזַא רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 לעיציפָאמוא וליפַא טָאה'מ ,ןעדיא יד וצ ןערעטנהענרעד ךיז טוואורּפעג

 -עפער רעשידיא ַא זַא ,ןעגָאלשרָאפ טכַאמעג ןעזיירס עשיליוּפ יד ןופ
 -ייז רעטייוו סָאװ .טנעמַאטרַאּפעד-סננודליב ןיא ןהעגניירא לָאז טנער

 םייס רענליוו ןיא ...זיב ,רענעלק ץלַא ןערָאװענ ןענַאזוצ יד רעבָא ןענ

 ןעליוּפ טימ ענליוו ןעגינייארַאפ ןענעוו סולשאב רעד ןעגנַאנעגכרוד זיא

 -עגסיוא , ןעזעוו לוש רעשידיא רענליוו רעד זיא ןַאד .(1922 ץרעמ)
 .ןעלױּפ ץנַאנ ןופ ןעזעוו-לוש ןעשידיא ן'טימ ןערָאוװעג "טכיילג

 עשרַאװ ןיא םוירעטסינימ-סגנודליב סָאד טָאה ןעכינ ןיא רָאנ ןיוש

 .-ידיא רעד ענונב ןעצנעדנעט .ע'תמא ערהיא ןעזיװעגסױרַא
 ןעמ :זנוא ףיוא טָאש ַא ךיז ןעבינ תוריזנ רעיש ַא ןהא ,ל?וש רעש

 יד ןעיינַאב ןעפרַאד רהֲאי ןעדעי לָאז .ק .ב .צ רעד זַא ,טרעדָאפ

 יד ןעמוקאב סָאד ןיא ייברעד ,ןעלוש יד ןערהיפ וצ ףיוא סעיסעצנָאק

 ןעטייקגירעװש עסיורג טימ ןעדנוברַאפ לוש רעדעי רַאפ שינביולרע
 -לוש רעד ךרוד ןערעוו סָאװ ,ןעטעטילַאמרַאפ הייר רעצנַאג ַא בילוצ

 | .טלעטשענ טכאמ

 -רַאפ יקסבַארג רעטסינימ סגנודליב ןופ גנונדרָארַאֿפ רעד טיול
 ןופ ןערעוו טרהיפעננייא לָאז שיליוּפ ןופ דומיל רעד זַא ,ןעמ טגנַאל

 ןעועג טסלָאמאד זיא סָאד יװ ,ןעט5 ןופ טינ ןוא ןָא סָאלק ןעט1
 ןוא עטכישעג ענײײמעגלַא ;םוירָאטַארוק-לוש רענליו ןופ טביולרע

 ;שילוּפ ןיא ןערעוװ טנערעלעג ןעלוש עשידיא יד ןיא לָאז עיפַארנָאעג
 ןעלָאקָאטָארּפ) ןעלוש יד ןופ גנורהיפ-סטפעשעג ןוא גנורהיפכוב יד

 ןיא ןייז ךיוא לָאז (.דנַא ןוא רענעלּפ ןהעש ,ןעטַאר עשינָאגַאדעּפ ןופ

 יטיל) ןעטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ ענירעביא יד טימ ןעמאזוצ .שיליוּפ

 טָאה ןעגנוטכיר-לוש ערעדנַא ןופ רעהעטשרָאפ ןוא (ןעסור-סייוו ,רעניוו

 ןופ ןעװאורּפ יד ןענעג טלעטשעגנעגעקטנַא ףֹרַאש .ק .ב .צ רעד ךיז

 -לעזעג עשיליוּפ יד ךיגנ יו) .?וש רעזנוא ןופ עיצַאזינָאלָאּפ-סגנַאװצ

 ןעבָאה קירוצ רהָאי עכילטע טימ לכה-ךס זַא ,ןעסעגרַאפ טָאה טפַאש

 ןעמַאוצ טפמעקענ טעטילַאנַאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ

 .(!ענליוו ןיא ןעלוש יד ןופ עיצַאזינַאמרעג רעד ןענעג זנוא טימ

 רעטסינימ ןופ גנונדרָארַאפ יד ןענַאלקוצנָא ןעסָאלשאב טָאה'מ

 רעד ןופ גנודיישטנא רעד ןיב ןוא לַאנובירט-הכולמ ןעטסכעה ןיא

 .רַאילוקריצ םעד ןערהיפסיוא טינ ענַארפ

 טינ רַאפ סעיסערּפער טימ ןעלוש יד טהָארדעג טָאה טכַאמ-לוש יד

 .םוירעטסינימ ןופ ?העפאב םעד ךיז ןעפרַאוװרעטנוא

 ןעפירגנָא עלַא יד ןעגעג ןערהעוו ךיז טזומענ טָאה .ק .ב .צ רעד

 ןעכערבוצכרוד ןעבענעגנייא םהיא ךיז טָאה ןיז ןעסיוועג ַא ןיא ןוא
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 לפוש רעזנוא עכלעוו טימ ןעגנונדרָארַאפ ענעדיישראפ ןופ םיוצ םעד

 .,טלעגנירעגמורא ןעוועג זיא

 -כיוו רחעז הפוקת רעד ןיא ןענעכייצרַאפ ןצ ןליפַא ןעבָאה רימ

 :טיבענ ןעכילטכער ן'פיוא ןעננוכיירגרעד עניט

 -הכולמ ןעמוקאב טָאה ענליוו ןיא רָאנימעס-רערעל רעשידיא רעד
 יקסבַארג רעטסינימ-סגנודליב רעד יוװ םעדכָאנ .רעליש ענייז ראפ טכער
 רַאילוקריצ ןייז ןערָאװעג טפַאשענּפָא ךיוא זיא עיסימעד ןיא קעװַא ןזיא
 ןעלוש יד ןיא גנורהיפ-סטפעשעג ןוא עטכישעג ,עיפַארגָאעג ןעגעוו
 -עצנַאק עגידנעטש ןעמוקַאב ןעבָאה ןעלוש-סקלָאפ יד .שיליוּפ ףיוא
 ,סעיס

 ןיא ןערָאװעג טרהיפענכרוד ןיא רעהירפ רהֶאֹי רַאּפ ַא טימ ךָאנ
 -טלענ רערעלונער א ןענעװ סולשאב ַא טַארטדָאטש רענליוו םעד
 .ןעלוש עשידיא עֶלַא רַאפ גנוטלאווראפ טדָאטש רעד דצמ גנוציטשרעטנוא

 -טדָאטש ַא ןעוו לַאפ רעטשרע רעד טייצ רענעי וצ ןעוועג זיא סָאד

 עשידיא רַאֿפ ןעגנורינניסַא טלענ ןעסילשאב לָאז ןעלױּפ ןיא גנורינער
 טדעטש ערעדנַא רַאֹֿפ טנעדעצערּפ ַא ןעפַאשעג ךיוא טָאה סָאד .ןעלוש

 ענעדיישרַאפ ןיא וואו ,(.וװ .זַא .א קסניּפ ,זדָאל ,עשרַאוו ,קאטסילאיב)
 ןעסולשַאב עכילנהע ןערהיפוצכרוד ןעבעגעגנייא ךיז טָאה ןעטייצ
 .ןעלוש עשידיא רַאפ סעידיסבוס-טלעג ןעגעוו

 ךיז טָאה ןעלוש יד ןופ ענַאל עלעירעטַאמ ןוא עכילטכער יד
 ןיא שינערעקרעביא רעשיטילַאּפ רעד ךָאנ טרעסעבראפ סָאװ-גינייװ
 רעשיקעדנע רעד טָאטשנָא זיא טכַאמ רעד וצ ןעוו ,(1926 יַאמ) ןעליוּפ
 .רענַאל-יקסדוסליּפ רעד ןעמוקענ ײטרַאּפ

 "ינער עיינ יד טָאה טפאשרעה רהיא ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 ןעיירפַאב ןעלוש עשידיא יד זַא ,גנונדרָארַאפ ַא ןעבעגעגסױרַא גנור
 טנעקרענַא טרעוו'ס זַא ,רעטרעוװו ערעדנַא טימ .ה .ד .ננַאװצ-ל?וש ןופ

 ,לוש-הכולמ רעד וצ גיטרעווכיילנ זיא לוש עשידיא יד סָאד

 ערעזנוא רַאפ ןעוועג גיטכיוו רחעז ןיא גנונדרָארַאפ עגיזָאד יד
 .עגנַאגעג טינ גננורינער יד ןיא םעד ןופ רעטייו רעבָא .ןעלוש

 רעזנוא ביוא :ענַארפ יד ןעלעטש טנעקעג ךיז ךילטנעגייא ךָאד טלָאוװ'ס

 ךָאד יז ףרַאד --- לוש-הכולמ יד רעדניק עשידיא יד רַאֿפ טייברַאפ לוש
 ענירעביא יד טימ ךיילנוצ גנוריגנער רעד ןופ ןערעוו ןעטלַאהענסיױוא
 גנורינער עשיליוּפ יד רעבָא לי רהיפסיוא ןעשינָאל םעד טָא ? ןעלוש

 .ןעכַאמ טינ גָאט ןעניטנייח זיב ךָאנ

 ,טייקכילטנעפע רעשיאייּפָארײא רעד ראפ לוש רעזנוא

 -לוש עשילוּפ יד סָאװ ,ץורית רעד ךיוא ןיוש טלהעפ רעטציא

 זַא -- ןערהאי ענירעהירפ יד ןיא ןעבעגנָא ןעוואורּפ םנעלפ טכַאמ

 .לוש עשידיא יד רָאפ ךיז טימ טלעטש"'ס סָאװ ,טינ ךָאנ סייוו יז
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 טרימרָאפניא טוג רהעז ןענייז ןענַאגרָא-סגנודליב יד ,טרעקרַאּפ
 עטפָא יד ךרוד ןעלוש ערעזנוא ןופ טייברַא רעד טימ טנַאקַאב ןוא
 .ןעטלאטשנא ערעזנוא ןיא טרהיפענכרוד טרעוו סָאװ ,סעיצאטיזיוו

 .ק .ב .צ רעד סָאװ ,ענליוו ןיא ןעננולעטשסיוא-לוש עסיורג יירד יד
 רַאפ ןעבָאה 1930 ןוא 1922 ,1919 ןערהָאי יד ןיא טריזינַאנרָא טָאה

 טפאשלעזעג רעשיליוּפ רעד רַאפ ךיוא ןוא טייקכילטנעפע רעטיירב רעד

 .ןןעלוש ערעזנוא ןופ ןעגנוכיירגרעד עשיגָאנַאדעּפ יד טרירטסנַאמעד

 יד טָאה טייקכילטנעפע רעשיגַָאגַאדעּפ רעשיאייּפָארייא רעד ןיא ךיוא

 .ננוצַאשּפָא ענירעהעג א ןענופעג ןעלוש ערעזנוא ןופ טייברַא

 ןיא ןעננולעטשסיוא עשיגָאנַאדעּפ עלַאנַאיצַאנרעטניא יד היוא
 טָאה זירַאּפ ןוא (ךיירקנַארפ) עצינ ןיא ,1927 ןיא (ץייווש) ָאנרַאקָאל

 עניילק טריזינַאנרָא ןעליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיא עלַארטנעצ יד

 רענליו יד ךיוא ,ןעלױּפ ןיא ןעלוש עשידיא יד ןופ ןעגנולעטשסיוא

 להָאצ רענידנעטיידאב ַא טימ ןעוועג ןעטָארטרַאפ טרָאד ןענייז ןעלוש

 | ,ןעטנַאנָאּפסקע

 גנלעטשסיוא רעד ףיוא סָאװ ,טקַאפ רעד ןיא שיטסירעטקַארַאכ

 ךיז ןעבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,רהָאי 1982 ןיא (ךיירקנַארפ) עצינ ןיא
 -סינימ-סגנודליב עשיליוּפ סָאד טָאה ,תוכולמ 80 רעכעה טגיליײטַאב

 ןעטייברַאזרעדניק יד ןַא ,ןייז םיכסמ טלָאװעג טינ ןפוא םושב םוירעט
 עכלעוו ,ןעלַאז יד ןיא לעקניוו ַא ןעמוקַאב ןעלָאז ןעלוש עשידיא יד ןופ
 -עטשסיוא יד ןוא .ןעלוש עשילױוּפ יד רַאפ טמסיטשַאב ןעוועג ןענייז
 רעמיצ ַא ןיא ןערָאװעג טריזינַאגרָא זיא ןעלוש עשידיא יד ןופ גנול
 עשיליוּפ עלעיציפַא יד .עיצַאנעלעד ר ע ש י ל ג נ ע . . . רעד ייב

 טלַאהניא ן'טימ ןענעקאב ךיז רעטיירב סיוא טדיימ טלעוו עשיגָאנַאדעּפ

 -עטשרָאפ יד ןעטלַאהוצנֶא רעמעװקַאב ךס  ַא זיא'ס) .לוש רעזנוא ןופ
 יד ןוא טײקנענַאטשענּפָא ,רדח --- טײטַאב ןזעוזלוש רעשידיא זַא ,גנול

 -ענ עקַאט רשפא ןיא .,(סערנָארּפ ךיז טימ טנָארט לוש ענָאיזַאק עשיליוּפ

 טַאלבנעכַאװ ןעויסערנָארּפ רענליו ןופ רעכיירש רעד ןעוועג טכער
 :ןעבירשעג 1925 רעמוז ןיא טָאה רעכלעוו ,?יקסנעיליוו דנַאלגעשּפ,

 עטרעקרַאפ א ןעבָאה ןעק ןעלוש עשידיא יד ןופ גנולעטשסיוא-לוש יד,

 ,טכַאמ יד ."ןערָאטַאזינַאנרַא ערהיא ןעלעוו ןעטלָאװ סָאד יװ ,גנוקריוו

 טשרע טעוװ ,לוש רעשידיא רעיינ רעד ןופ טייקסיורג יד גידנעהעזרעד

 ,"טכער ןייק רהיא ןעבענ ןעלעוו טינ ןַאד

 .ןעלוש יד ןעגעק סטעיסערּפער עיינ

 רעד ןופ סרוק רעד טפרַאשרַאפ רהעמ ץלַא ךיז טָאה רעטייוו סָאוו
 ןענייז 1981 גנילהירפ ןיא .ןעלוש עשידיא יד יבנל גנוריגער-יַאמ ךָאנ

 ןעסָאלשעג גננולצולּפ טעטילַאיַָאלמוא ןופ גנוגידלושאב רעד רעטנוא

 ,"לוש גורפ .ש, יד .ןעטלאטשנא עטסעב ערעזנוא ןופ ייווצ ןערָאװעג
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 450 טימ ןעסַאלק 11) ןעלושיקלָאפ עטסטלע ןוא עטסערנ יד ןופ עניֹוא
 טלַאטשנַא רעגיצנייא רעד --- רַאנימעס-רערעל רעשידיא רעד ןוא ,(רעדניק

 ןיא ןעלוש עכילטלעוושידיא עלַא רַאפ רערעל טיירגעג טָאה סָאװ

 .(ןעליוּפ ןיא רָאנ טינ ןוא) ןעֿפיוּפ
 ןַא ןענופעג טָאה סָאװ ,עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ רעשיגרענע ןַא ךָאנ

 -רַאפ יד זיא ,עסערּפ רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיוא גנַאלקּפָא
 .ןערָאװעג ןעגיוצעגקירוצ "לוש גורפ .ש, יד ןעסילש ןענעוו גנונדרָא
 ,טנעפעעג טינ גָאט ןעניטנייה זיב רעבָא זיא רַאנימעס-רערעל רעד

 ,עיזַאנמיג עשידיא יד ןערָאװעג טכַאמרַאפ זיא 1982-89 רהֶאי ןיא
 ןיא ןיגָאגַאדעּפ רעטסואוַאב רעד ךרוד ןערָאװעג טעדנירגנעג זיא סָאװ

 רעניזָאד רעד וצ וויטָאמ רעלעיציפָא סלַא .שטיווערונ .מ .ס ענליוו
 -ענוצ טינ ןיא לאקָאל רעד, זַא ,ןעבעגעגנָא ןעוועג זיא גנונדרָארַאפ
 | ,"לוש ןייק רַאפ טסַאּפ

 ,דנַאטשַאב ןערעטלע רעד -- .ןעלוש יד ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד

 עטצעל יד ןופ סיזירק רערעווש רעד ,ןעננונלָאפרַאפ עלַא יד |
 עשידיא יד ןופ ןעליו םעד טכַאװשענּפָא טינ רעבָא ןעבָאה ,ןערהָאי
 עכילטלעוושידיא יד ןענידייטרַאפ ןוא ןעפמעק וצ ןעסַאמ-סקלָאפ

 א ןעמוקאב ןענעק רעדניק ערעייז ואוו ,לוש עניצנייא יד -- ?וש
 -נוא ןופ ןערעטלע יד ןענייז רעוו .גנוהיצרעד ןוא גנודליב עלַאמרָאנ
 ,רעקרעװטנאה עמירָא ,רעטייברַא סָאד ןענייז בור'ס ?רעדניק ערעז
 עכילגעמרַאפ גינעוו ?לכב ןוא ץנענילעטניא רעטייברַא ,רעלדנעהניילק

 ןאראפ ןענייז'ס ,זָאלסטיײברַא ןענייז ןערעטלע ךס ַא .ןעשנעמ-סקלָאפ

 , ,םימותי-רעדניק ?להָאצ עדנעטיידאב ַא

 ןופ םייה יד זיא -- דניק רעזנוא ןופ םייה עכילטינשכרוד יד

 .טייקמערָא ןופ ,טיונ
 ןופ בצמ ןעלַאיצַאס ןעגעװ ףירגאב ַא טיג עלעבַאט עדנענלָאפ

 סָאװ ,רעדניק 2,200 להָאצ רענײמעגלַא רעד ףיוא ,ןערעטלע ערעזנוא

 ןענייז ןעלוש-קלָאפ .ק .ב .צ יד ןיא טנערעלעג ךיז 1988 ןיא ןעבָאה

 : ןעוועג

 2890 היה היה היה יד היה יח רעטייברא-ןיול ןופ רעדניק
 800 היד יח היד חיה הסח ךיח עטלעטשעגנָא 7 /
 9890 -ה היה ייד היד היד ךדד סעכָאלעמלַאב 7 2
 1890 ה-- דוד דוד דוד היד יח רעלדנעה עניילק 7 2
 404 היה היה הוה דוד דוד יח סעיסעּפָארּפ עיירפ = 7 /
 -עד טולאסבַא ןוא רענערט ,סענַאמרופ 7 7?

 1000 = הי-= היד היה היד היה ךײח עטריסַאלק

 דנַאל ןיא זנוא ייב טרעיוד סָאוו ,סיזירק ןעכילקערש ן'בילוצ



 09 לוש רעכילטלערוו-שידיא רעד ןופ טלעגיוו סָאד ,טנליוו

 יד וליפַא ןענייז ,טנעגעג רענכיוו ןיא קראטש סרעדנוזאב ןיא ןוא

 םעד ןעגָארטוצנײרַא חכב טינ ףךיױא ןערעטלע עכילגעמרַאפ רהעמ

 ,טינ רעדנואוו ןייק זיא .טרעדָאפ לוש יד סָאוו ,דומל-רבש םעניילק

 -"רכש רעד זַא ,ןעלַאפעג ױזַא ןיא רעדניק יד ןופ ?הָאצּפֶא רעד סָאװ

 ןופ טנעצָארּפ 10 יװ טינ רהעמ ןערהָאי עטצעל יד ןיא טקעד דומל

 "םיוא דומל-רכש רעד טָאה 1928 רהֶאֹי ןיא) .טעשזדוב-לוש רעזנוא

 טנעצַארּפ 80 וליפא -- 1928 ןיא ןוא טנעצָארּפ 82 טעמכ טכאמענ

 .(טעשזדוב ןֹופ

 וליפַא טיירפַאב ןעצנַאגניא ןענייז ןערעטלע טנעצַארּפ 48 ייב =

 לעוטקַא רהעז זיא ןערהָאי עטצעל יד .?הָאצּפֶא םעניילק םעד ןופ

 ?הֶאצ יד .רעדניק יד רַאפ ןעקיטשהירפמ ןענעוו ענַארפ יד ןערָאװעג

 ,רהָאי וצ רהֶָאי ןופ טסקַאװ גנוזייּפשאב ןיא ךיז ןעניטיונ סָאװ רעדניק

 רעדניק עטזייפשאב ?הָאצ יד טכיירגרעד ערעזנוא ןעלוש עגינייא ןיא |

 - .טנעצָארּפ 80 רעכעה

 ךרוד ןעמוקַאב .ק .ב .צ רעד טגעלפ ןערהָאי עגידרעהירפ יד ןיא

 עשידנעלסיוא ןופ תוסנכה -- ןעמוס ערעסעדג עיצַאזינַאנרָא-לוש רעד

 .(הייר רעטשרע רעד ןיא רעטלענ רענַאקירעמַא) סעיצקַא

 ַא ןיב ןערָאװעג טרהיפרעד הסנכה ןופ רוקמ רעד ןיא סנעטצעל

 ,אפוג ענליוו ןיא טרהיפעגכרוד ןערעוו סָאװ ,ןעגנולמַאז יד .םומינימ

 ןיא רעבָא ,סעמוס עדנעטיידאב ץנַאנ בַאטשסַאמ רעזנוא ףיוא ןעביג

 ןיא טינ ןעקעד ייז זַא ,ןיילק יוזַא ייז ןענייז טעשזדוב םוצ ךיילנרַאפ

 -- סעיציזָאּפ-טנורג ייווצ יד ןופ טסולרַאפ םעד סָאמ רעטסנעלק רעד

 .א .ש .צ רעד ךרוד תוסנכה ןוא דומל-רכש

 זיולב רערעל יד ןערָאװעג טלהָאצענסיױא זיא 58 רהֶאי ןיא

 ,טלַאהעג רעייז ןופ טנעצָארּפ 20 עּפַאנק .ה .ד ,םישדח 292 ראפ'

 טָאה ןערהָאי ענירָאפ יד ןיא ךיוא זַא ,ןעפעגרַאפ טינ ייברעד ףראד'מ

 .םישדח 12 עלופ רַאפ טלַאהעג םעד טקעדעג טינ ,ק .ב .צ רעד

 ןעטלַאהוצנייא טייקכילנעמ ןייק ןעועג טינ ןיא ענַאל אזא ייב

 ןענייז'ס .סעיצקודער ןערהיפכרוד טזומעג טָאה'מ .,ןעטלאטשנַא עלַא

 לייוו ,ןעלוש-טנעווא 2 ןוא רענטרעג-רעדניק עכילטע ןעראוועג ןעסָאלשעג

 -טנעװַא ןַא ךָאנ .טלעג-חריד ןעלהָאצ וצ סָאװ טימ ןעוועג טינ זיא'ס

 ןעסילש טזומעג ךיז טָאה ,יקסוועשטניוו .מ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,לוש

 .טכַאמ-לוש רעד ןופ גנונדרָארַאפ ַא טיול

 ןיא ןעלוש-קלָאפ 7 .ק .ב .צ םֹוצ ןערעהעג גָאט ןעגיטנייה ייב

 ,קעטָאילביב רעדניק 1 ,עיזַאנמיג 1 ,טדָאטש ןופ ןעטקנוּפ ענעדיישראפ

 .רעדניק ערַאבהיצרעד-רעוװש רַאפ לוש 1

 רערעל 100 רעביא טניטפעשאב ןענייז ןעלוש ערעזנוא עֶלַא ןיא

 ענײמעגלַא רעדָא עשינַאנַאדעּפ עלעיצעּפס טימ עֶלַא ,סנירערעל ןוא

 .גנודליב ערעכעה
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 ,48- 48 טינשכרוד ןיא סיוא טכאמ סַאלק 8 ןיא רעדניק להָאצ יד
 רערעל ןייא ףיוא ואוו ,ןעסַאלק ןַארַאפ ןענייז ןעלוש ערעסערג יד ןיא
 | | .רעדניק 87---69 םיוא טמוק

 .לוש עלעיצעפס יד

 -עג טרעכייראב ןעזעוולוש רעזנוא ןזיא ןערהָאי עטצעל יד ןיא
 ךרוד --- גנוהיצרעד רענרעדָאמ רעד ןופ גייווצ םעיינ א טימ ןערָאװ
 טלאטשנַא ןעשיגַאג אדע פל ייי ה ַא ןופ גנודנירג רעד
 -ענּפָא גיטסייג רַאפ לוש ַא ןערָאװעג טנעפעעג זיא 1992 רַאונאי ןיא
 רעד ןיא ןארַאפ ןענייז רעדניק עכלעזַא ךס א .רעדניק ענענַאטש
 ,ןעפיוה ערעטסניפ ענייז טימ ָאטעג עטלַא סָאר .ענליוו רעטמירָארַאֿפ
 ןעדָאב רערַאבטכורפ ַא זיא ,טייקמערָא יד טניואוו/ס ואוו טדעטשרָאפ יד
 טנעפעעג זיא טשרעוצ .טײקנענַאטשענּפָא רעשיזיפ ןוא רעגיטסייג רַאפ
 ,ןעסַאלס 9 ןַארַאפ ןיוש ןעגייז טנייה .סַאלק 1 טינ רהעמ ןערָאװעג

 ַא ןערָאװעג טריזילַאגעל זיא .ק .ב .צ ןופ וויטַאיציניא רעד טיול
 ןעפראד טעװ עכלעוו ,"גנוהיצרעדלייה רַאֿפ טפאשלעזעג , עלעיצעּפס
 עלַאמרָאנַא ןופ גנוגרָאזרַאפ רעד רַאפ ךיוא יו ,פוש רעד רַאפ ןעגרָאז
 ןערעלהעפ-ךארּפש טימ רעדניק ,עגענַאטשעגּפָא גיטסייג} ללכב רעדניק
 .(עטזָאלרָאװרַאפ ךיוא ,םישוח ערעדנַא ןופ ןערעלחעפ ןוא

 ,טעטימַאק"ערעטלע ןעלַארטנעצ ןופ עינָאלַאק"רעדניק יד

 -שידיא יד ןופ טפַאשנערעטלע יד טריזינַאנרֶא רהֶאי ןעדעי
 -ניק עכַאװש רַאפ עינַאלָאק-רעמוז יד ענליוו ןיא ןעלוש עכילטלעוו
 רעכילנהעווענרעסיוא ןַא טימ ,ןעסיוא ןופ ןעלטימ ןהֶא טעמכ רעד
 טרהיפעג עינָאלָאק רעד םורַא טיײברַא יד טרעוו םייהנעבעגרעביא

 יד ןעבָאה תוריד עסַאנ ןוא עגנע ןופ רעדניק-לוש 200 רעכעה
 שיזיפ ןוא טפול רעשירפ רעד ףיוא רעמוז ןעגנערבראפ טייקכילנעמ
 .ןעלָאהרע ךיז

 ןעט8 םעד טגידנערַאפ עינָאלַאק יד טָאה 1994 רעמוז ןעגיטנייה
 רעד ןופ זייווַאב רעגירעביא ןַא ןיא'ס ןוא ,ץנעטסיזקע רהיא ןופ רהָאי
 ,טציא אקוד ןעו ,ןערעטלע ערעזנוא ןופ טייקנעבעגרעביא
 ןַא ןענעו ןעטכַארט ןעביױוהעגנָא ןעמ טָאה ,טייצ רעטסרעווש רעד ןיא
 .עינָאלָאק-רעמוז רעד רַאפ ןינב םענעגייא

 ןעגנונדרָארַאפ עיינ -- .עיזַאנמיג רעונוא רַאפ טכעריסגנוריגער
 .ןעלושיסקלָאפ יד רַאפ

 ןיא ןעראוועג טכילטנעפערַאּפ זיא קירוצ רהָאי ייווצ טימ ךרעב
 ןערעו יױזַא) ?ןעלוש עטַאוװירּפ , ןעגעוו ץעזעג-לוש רעיינ ַא ןעליופ
 יד רַאפ ןוא (ןעטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ ןעלוש יד טנעכייצאב



 1 לוש רעכילטלערוו-שיריא רעד ןופ טלעגיוװ סָאד ,טגליוו

 עיינ ןערָאװעג ןעפַאשעג ןענייז ,הייר רעטשרע רעד ןיא ןעלוש עשידיא

 רעד סָאװ ,םיאנת ןוא ןעגנורעדָאפ עברַאה יד בילוצ ,ןעטייקגירעווש

 .רָאפ טהעז ץעזעג רעניזָאד

 ןעפרַאד ןעלוש ערעזנוא עלַא זַא --- זיא ןעננורעדָאפ יד ןופ ענייא
 עגידנעטש עניטציאדזיב יד) סעיסעצנאק ערעייז ןעיינַאב לָאמַא רעדיוו

 .(גיטליג טינ רחעמ ןענייז ,טַאהעג ןעבָאה ןעלוש יד סָאװ ,סעיסעצנָאק

 יד ןעמָאנ סעמעוו ףיוא ,טפאשלעזעג יד -- גנורעדָאפ עטייווצ ַא

 -ליב רעלַארטנעצ רעד לַאפ םענעבעגעג ןיא) טריזילַאגעל ןענייז ןעלוש

 -אב עגידנעגינעג, טכַאמ-לוש רעד ןעלעטשוצ ףרַאד ,(טעטימָאק-סגנור

 ןעטלַאהוצסיוא ףיוא ןעלטימ-טלעג עניטיונ יד טציזאב יז זַא ,"ןעזייוו

 | .ןעלוש יד
 -ינימדַא רעד ןופ ןעגנוגיטעטשַאב ןעלעטשוצ---גנורעדָאפ עטירד א

 ןעניפעג ןעלוש יד עכלעװו ןיא ןעלַאקַאל יד זַא ,טכַאמ רעוויטַארטס |

 .קעווצ םעד רַאפ טסַאּפעגוצ ןענייז ךיז

 ןעמוקַאבסױורַא ןעפרַאד ןעלוש יד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רערעֿפ עלַא

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ןעשינגייצ-לַארָאמ ןוא-טעטילַאיַאל

 עיצארטסינימדַא רעד קיטקארּפ רעד ןיא סָאד טינ ?כה ךס ןיא

 ןעגנושטייטסיוא ענעדיישהַאפ רַאפ טייהנענעלעג ַא רעטרע יד ףיוא

 לוש א ןערהיפ וצ ףיוא שינביולרע יד ןעמוקַאב סָאד טּפָא טכַאמ ןוא

 .ךָאטַארטסינימדַא םענעי רעדָא םעד ןופ ןעליוו ןעטונ ם'נופ גיגנעהּפָא

 -נוא ןעו ,"ןעטעשזדוב עטרעכיזעג, זנוא ןופ טגנַאלרַאֿפ ןעמ

 -ייברא רערעל יד ןעוו ,טיונ רערעטיב רעד טימ ךיז טלעגנַאר ?לוש רעז

 ,טכַאמלוש עבלעזיד ?טרעדָאּפ רעו ןוא ..,ןעניול-רעגנוה רַאפ ןעט

 .ןעלוש ערעזנוא ןעטלַאהוצסיוא ןיילַא ביוחמ ךילטנעגייא זיא .סָאװ

 ץעזעג רעיינ רעד "ןעזירּפרוס, ַא ראפ סָאװ טינ ךָאנ ןעסייוו רימ

 יד ןופ ןערהיפסיוא עניטליגדנע סָאד) ןענניירב זנוא ?כה-ךס ןיא טעוו

 ףיוא ןערָאװעג טנײלעגּפָא ןיא ,טלעטש ץעזענ-כוש רעד סָאװ ,םיאנת

 ףמאק רעזנוא רעבָא ךָאנ ןעבָאה רימ .(1959 רעמוז זיב ,רהָאי א ךָאנ

 -נוא ךיז ןעבָאה ץנעטסיזקע רעייז ןופ טייצ רעד ראפ .ןעבעגענפיוא טינ

 .ןעבעל ןעשידיא ןיא טלעצרָאװעגנייא ןוא טגייוװצרַאפ ףיט ןעלוש ערעז

 ענליו ןיא שנעמ-סקלָאפ רעשידיא רעד טהעטש טנַאװדוש ַא יװ

 .לוש ןייז םורא

 .ק .ב .צ ןופ ןעלוש יד ןיוש ןעבָאה ןעטנעירוטיבא רעטנעזיוט

 -ןערעטלע יד ןיא .טלעוו רערָאנ רעד רעביא טיײרּפשוצ ןוא טהייזוצ

 ענעזעוועג ןיילַא -- סרעטָאפ ,סרעטומ גיטעט ןיוש ןענייז ןעטעטימָאק

 סָאװ ,רערעל טייברא רעד ייב ןיוש ןעהעטש'ס .ןעלוש יד ןופ רעליש

 .ןֶא זייודניק ןופ לוש רעזנוא טכַאמענכרוד ןייֿלא ןעבָאה

 -נוא ןעבָאה דניירפ ענעבענענרעביא רעטנעזיוט ןוא רעטנעזיוט

 .ץובק ןעשידיא ןופ רעדנעל עֶלַא ןיא ןעלוש ערעז
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 -פוש ןוא ןערעטלע ערעזנוא ןערעפטנע הריזנ רעיינ רעדעי ףיוא
 | .טייברַא רעטקראטשראפ ַא טימ רעוט

 רעזנוא ןיוש רימ ןערעייפ טנַארפ-לוש םעד ןופ לייט ןייא ףיוא
 עשיריא רעזנוא .,ןענואוועג רימ ןעבָאה עיציזָאּפ עגיטכיוו ןייא .ןוחצנ
 -ה כול מ ןופ ט כ ע ר 1928 ינוי ןיא ןעמוקאב טָאה עיזַאנמיג
 | .ס עיז ַאנ מיג

 ךילטפַאשלעזעג עיזַאנמיג יד טָאה טייברא רעגירהאי-1פ רעד ךרוד
 ךיוא רָאלק ןעװעג סָאד ןיא ךס א רַאפ) ןעזיוורעד שיגָאגַאדעּפ ןוא
 ַא ןעפַאש ןוא שידיא ןיא גנודליב עלעטימ ןעבעג ןעק'מ זַא ,(רעהירפ
 יד ןופ ןעלוש יד טימ ניטרעווכיילג זיא עכלעוו ,לוש-לעטימ עשידיא
 ,םלועה תומוא

 ןופ טַאטלוזער ַא זיא עיזַאנמיג רעזנוא ןופ גנוגיטכערַאבכיילג יד
 ףמַאק ןעכילרעהפיואמוא ןופ ,טייברַא רעשיגָאגַאדעּפ רעטגנערטשעגנָא
 | .טכער ערעייז רַאפ ןעסַאמ עשידיא יד ןופ

 עשידיא יד :גנורעדָאפ עטייווצ רעזנוא ןערעוו טליפרעד ףראד טציא
 ,הכולמ רעד ןופ ןובשח ן'פיוא ןערעוו ןעטלַאהעגסױא זומ ?ושדקלָאפ

 א

 יד טינ רהעמ ןערָאװעג טכארבעג ןענייז לעקיטרַא ןעגיזָאד: ןיא
 טינ ןיא געװ רעד .גנואיוב-לוש רעזנוא ןופ ןעטנעמָאמ ערעגיטכיוו
 -ענסיוא ןיא גנוכיירגרעד רעדעי רַאפ .ןעזיור טיס טריצאב ןעוועג
 (*,ןעלגנַאר וצ רעווש ךיז ןעמוק

 90 .ענליו ןיא לוש עשידיא יד ןיוש טלהעצ רֶהֶאֹי עלופ 20
 רעשירעפעש ןופ רהֶאי 20 ןוא --- ןעלטימ-הכולמ ןהֶא ,טכער ןהֶא רהָאי
 טנַאמ ,ץנעטסיזקע רהיא ןופ רהֶָאי ןעט21 ן'פיוא ,טנייה ןוא ..טײברַא
 .הכולמ רעד ייב בכוח רהיא ןיא טינ ןעוו יוװ רעקרַאטש לוש רעזנוא

 פוש ַא ןיא ,ןעבעל-הכולמ ןעלַאמרָאנ ַא טימ ,רעקלעפ ערעדנַא ייב
 ןעטייקגירעווש עסיורג ןהֶא ךילנהעוועג טמוק'מ ןעכלעוו וצ ןינע ןַא
 א .שרעדנַא רעבָא סָאד זיא ןעדיא זנוא ייב .,ןעגנוריצילּפמָאק ןוא
 רערעווש סָאװ רָאנ .רחיא וצ טרהיפ ,רענרעד טימ לופ ,געוו רערעווש
 .זנוא יז זיא רערעייט ץלַא ,גנוכיירגרעד יד זיא'ס

 יזַא טימ ןערָאװעג טיובעגסיוא זיא סָאװ ,לוש עשידיא יד ןוא
 .ןהעגרעטנוא טינ טעוװ שפנ-תריסמ ליפ

 ןוא ,עביל רהעמ טימ ךָאנ לוש יד ןעלגנירמורא עלַא עשז רימָאל
 | !רהיא רַאפ טכער ןערעדָאפ גיטומ ןוא ךיוה

 סיורא ןענייז ענליוו ןיא ןלוש עכילטלעוו-שידיא וד ןעגעוו לעיצעּפס (*
 ,ענליוו ,(.ק .ב .צ ןופ טייברַא רהָאי ףניפ) "סקנּפ-לוש , (1 : רעכיב-לעמַאז 9

 ,ענליוו ,(.ק .ב .צ ןופ עבַאגסיוא עגילָאמנייא) ".ק .ב .צ רהָאו 18, (2 ; 4
8,. | 
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 ."טרָא, ופ םוקינכעט רעשידיא רענליװ רעד

 .טלעטשעג ךיז טָאה םוקינכעט רעד סָאװ ןעליצ יד

 עשידיא עגיטכיו ךס ַא טנַאמרַאפ ענליוו
 ןעשיוצ טרָא ןענידובכב א .סעיצוטיטסניא

 .םוקינכעט רעשידיא רענליוו רעד טמענרַאפ ייז

 ,1921 רהָאי ןיא ןערָאװעג רע זיא טעדנירנעג

 -רַא טגעלענניירא טָאה ןעמעלַא ןופ רחעמ
 רעכלעוו ,ןֹוקֶא רעינעשזניא םהיא ןיא טייב
 רהָאי יירד עטשרע יד ןיא ןעוװענ ךיוא ןיא

 טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ליצ םעד  רָאטקעריד רעד }
 : ןעוועג זיא ,לוש יד ןעדנירג םייב טלעטשעג ךיז ן :

 ענעדיישרַאפ בילוצ טזומענ טָאה עכלעוו ,טנענוי רעד ףליה וצ ןעמוק

 ךיז טָאה ןוא ,עיזַאנמינ ַא ןיא גנודליב רהחיא ןעסייררעביא תוביס

 ןעוועג גידנעטש ןיא טנעמעלע ַאזַא .ןעמענ וצ םָאו ןצ טָאהעג טינ

 -עלע ןעכילנע ןא .המחלמ רעד ךָאנ סרעדנוזַאב רעכיײרלָאצ ַא

 -סקלָאפ יד ןופ ןעטנעװלָאסבַא יד ךיוא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש טנעמ
 רהעז לוש:סקלָאפ עשידיא יד ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא  ,ןעלוש
 זַא ,םעד ןענעװו ןעטכַארטרַאפ ךיז טוומעג טָאה ןוא טלעקיווטנא
 ,ַאזַא רעבָא ,ךַאפ ַא וצ געװ ַא ןעמוקַאב ןעלָאז ןעטנעװלָאסבַא ערעייז
 גנודליב ענײמענלַא רעייז קורדסיוא םוצ ןעמוק לָאז סע ןעכלעוו ןיא
 ךיז טָאה עבַאנפיוא עכילטפאשלעזעג עניזָאד יד טָא .גנולקיווטנע ןוא
 ,ןעטלַאהעג ןעבָאה םוקינכעט ןופ רעדנירג יד .םוקינכעט רעד טלעטשעג
 -סקלאפ עשידיא יד טמוקַאב ,לוש רעד ןופ ןהעטשטנע םעד טימ זַא
 .טרעוו ןעשיטקַארּפ א ןוא סיזַאב ןעטיירב ַא לוש

 -כעט ןופ םַארגָארּפ יד ןעמ טָאה ,טכַא ןיא ץלַא סָאד גידנעמענ
 ןערעכעה ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רע ןַא ,טלעטשענפיונוצ יוזא םוקינ
 ןעמַארנָארּפ יד ןופ גנוטייברַאסיוא רעד וצ .לוש רעשינכעט ןופ ּפיט
 עטסעב יד ןערָאװעג ןעניוצענוצ ןענייז רענעלּפ עניטיונ עלַא ןופ ןוא
 -עג ןייר ךיוא יה ,ענליו רעשידיא רעד ןופ ןעטפערק עשינכעט
 -ןוטַארַאב עכײרלַאצ ןופ טָאטלװער סלא .ןעטנעמעלע עכילטפַאשלעז
 .-ענג טלעטשענטסעפ ןיא ,טייברַא-סננוטיירנוצ רעסיורג ַא ןוא ןענ
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 טרירגימע טנעגוי רעשידיא רעד ןופ לייט רעסיורג רעדנוזַאב א סָאװ ,סָאד טכַא ןיא ןערעוו ןעמונעג טייז ןייא ןופ זומ סע זא ,ןערָאװ
 וצ ןעטיירגוצ רעבירעד ייז ףרַאד ןעמ ןוא רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא
 -ערָאעט עכילדנירג ןעמוקַאב ָאז םוקינכעט ןופ טנעוװלָאסבא רעד ןוא עטיירב ַא ןייז ףראד םידומיל עשיטערָאעט יד ןופ םַארנָארּפ יד זַא ,ןעגנירד ןעמ ףרַאד םעד ןופ .ןעננוגנידאב ענעדיישראפ ייב טיײברַא רעד

 םוקיננצט רױנשיריא רצנליוו רצד ךיז טניפצג ספ ואוו ךרייבפצג יד
 .סַאג רצקסנַאדג ףיוא

 רעד ןופ גנולקיוטנע עשינכעט עטיירב ַא ןוא ןעשינעטנעק עשיט
 -םעט ןעשידיא םעד רַאפ סָאװ ,טכַא ןיא גידנעמענ ,טייז רעדנַא
 -וקַאב ןוא סעלעטש סגנוריגער ןייק טיירנענוצ טינ ךָאנ ןענייז רעקינ
 עכילדנירג א ןעציזַאב טעװ רע ןעוו ,ןַאד רָאנ רע טעװ טיײברַא ןעמ
 -ָאס ַא רעליש יד ןעבעג טפרַאדעג ןעמ טָאה ,גנוטיירגוצ עשיטקארּפ
 נימיונ ןיא סע ןַא ,טננירד םעד ןופ .םארנָארּפ עשיטקַארּפ עדיל
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 ענעריישרַאפ עטלעטשעגקעװַא טוג םוקינכעט םייב ןעריזינַאגרָא וצ
 עטירד א טכא ןיא ןעמענ ךיוא טזומעג טָאה ןעמ .ןעטַאטשרַאװ
 ןעלעטשרָאפ ךיז טימ טעװ םוקינכעט רעד יו תויה : ננורעדָאפ

 ןעמוק ןעלעװ ,ןעלױוּפ ןיא ּפיט םעד ןופ ?לוש עשידיא עניצנייא ןַא

 זַא ןוא .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישראפ ןופ רעליש םהיא ןיא

 א רעייז ןיא ןעלױּפ ןיא ןעדיא יד ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעד יוװ

 רעדניק יד ןעטלַאהסיוא ןענעק טינ ןערעטלע יד ןעלעוו ,רערעווש
 -ַאב רעיודנערעל םעד רעבירעד ןומ ןעמ ןוא דמערפ רעד ןיא גנַאל

 עיצאזינַאגרָא רעד ייב ןעגנורעדָאפ עלַא יד טָא .,ןעלַאמינימ א ןמיטש
 ןענעפע טימ ןעצינערנַאב ןצ ךיז ןעננואווצעג ןעבָאה לוש רעד ןופ
 םעד .עשינכעטָארטקעלע ןוא עשינאכעמ א :ןעגנוליײטּפָא ייווצ רָאנ
 ןעטשרע םעד ייב רעבָא ,רָאי 2 ףיוא טמיטשַאב ןעמ טָאה רעיודנערעל

 .םוקינבצט ןצשידיא רצנליוו ןיא קצטַאילביב יד

 ןיא ןוא רהֶאי בלַאה ַא ףיוא טרעננעלרַאפ םהיא ןעמ טָאה זָאלסױרַא

 ןעמ טָאה ,סרֹוק םעד ןעזייואב גידנענעק טינ ,םורא רהֶאי רָאּפ ַא
 .רהָאי יירד ףיוא ןעמיטשַאב רעיודנערעל םעד טפראדענ

 לעקיטרַא םעד ןופ ןעמאר עגנע יד ןיא ךילנעמ טינ ןיא סע

 גנולקיװטנא רעד ןֹופ עטכישעג רעד ףיוא יונעג ךיז ןעלעטשוצּפָא

 ןעטשרע ןופ ןזַא ,ןעלעטשטסעפ רָאנ ןעלעוו רימ ,םוקינכעט ןופ
 ןיא ייס ,טלעקיװטנא רדסכ ךיז רע טָאה ,ןייטשטנא ןייז ןופ גָאט
 -ָאעט יד ןופ ןעמַארגָארּפ יד וצ ייס ,גנונדרָאנייא רעד וצ גוצַאב
 עלעירעטַאמ יד ייב ןַא ,ךילדנעטשרַאפ זיא סע םידומיל עשיטער
 ןעק ,טלַאטשנַא רעשידיא ַא ןענָאמרַאפ ןעק סע סָאװ ,ןעטייקכילגעמ
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 זייוכעלסיב רָאנ ןעננונדרַאנייא ענעדיישרַאפ ןעפַאשנייא ךיז ןעמ

 טציא טמענרַאפ םוקינכעט רעד .ןערהָאי ייר ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא

 -יירד ןוא ענידנערָאנריפ א :סעדייבענ 2 ןופ לַאקָאל ןעשּפיה ַא

 -יז סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןערעמיצ 29 טמענרַאפ רע  .עגידנערָאג
 .ןעטאטשראוו ןוא ןערעמיצ-ןעכייצ ,ןעלַאז עסיורג ןַארַאפ ןענ

 ,םוקינכעט ןופ גנונדרַאנײא יד
 ,ןערעמיצ-עיצַאערקער ,ןערעמיצ-ןעכייצ ,סעירָאטידױא יד ץוח

 : םעיצוטיטסניא-ספליה עגידנעגלָאפ םוקינכעט רעד טָאה |
 דָאולביב יד -- .רעמיצרעײל ַא טימ טעטַאילביביעשיכעט ַא (א

 עטסערג יד עכלעוו ןעשיווצ ,רעדנעב 1,800 רעביא טגָאמראפ קעט
 ןעטשרע ן'פיוא ,רוטַארעטיל רעשינכעט רעטסיינ רעד וצ טרעהעג לייט
 -ןארפ ,עשילגנע ,עשיסור ,עשילוּפ ןַאד ,רעכיב עשטייד ןעהעג טרָא
 .שידיא ןיא לָאצ עניילק א ןוא עשיזיוצ

 ןיא רוטַארעטיל עשינכעט יד יוװ יוזא --- .רעגַאל רעכיבנרעל (ב
 ףיוא ןעמענ ןעמוקעגסיוא םוקינכעט םעד זיא ,םערָא רעייז זיא שידיא
 -עג ןעבָאה רערעל יד .רעכיבנערעל עניוזא ןעבענסיורא סָאד ךיז
 -ענסיורא ייז טָאה רעליש יד ןופ עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןוא ,ןעבירש
 -ידיא א סָאװ ,טכא ןיא גידנעמענ .ןעלטימ עלעיצעּפס ףיוא ןעבעג
 רעכיב יד ןענייז ,רעפיוק עכיירלָאצ ןייק טינ טָאה ךוב רעשינכעט רעש
 טציא ןיב .םֶרָאפ רעטריפארנָאטיל ַא ןיא ןעראוועג ןעבענעגסױרַא
 : רעכיב ענידנעגלָאפ ןענישרע ןענייז

 -רעדיוו (2 ; קיטַאמעטַאמ ערעכעה (1 :קָארט .י רעינעשזנוא ןופ
 .ןעלסעק-ףמַאד (4 ;קיטַאטסָאפארג (8 } ןעלאירעטַאמ ןופ דנַאטש

 ;רעדער-ןָאצ עשירדניליצ (8 :רעביירש .מ רעינעשזניא ןופ
 ; ןעפיורש (8 לייט רעט2 ,קינאכעמ (( ;לייט רעט1 ,קינַאכעמ (6
 -ןָאצ-ןעפיורש ןוא עשינָאק (11 ;ןעטינ (10 ;סעניברוט-רעסאוו (9
 ,ןעגנולּפוק (15 ;ןעסַאּפ (12 ;רעדער

 רעט1 ,קינכעטַארטקעלע (14 :רעמערק .א רעינעשוניא ןופ |
 רעט4 ,קינכעטַארטקעלע (16 ;?ייט רעט9 ,קינכעטַארטקעלע (15 ; לייט
  רעט5 קינבעטָארטקעלע (18 ;לייט רעט4 ,קינכעטַארטקעלע (17 ;לייט
 ,לייט

 -קעלע (90 ;ןעצענ עשירטקעלע (19 : ןָאדרָאנ .מ רעינעשזניא ןופ
 .סעלַארטנעצ עשירט

 .עימעכ (21 :ןיישנעזָאר .? רעינעשזניא ןופ
 .עיצַאלוקלַאק (22 :ןיפ .ע רעינעשזניא ןופ
 יד ןופ רענַאל רעד .ןעטייז 2,858 רעכיב יד ןעבָאה ןעמַאזוצ

 ,ןעדליג 8,000 םורַא ןופ טרעוו םעד טָאה רעכיבנרעל
 -מָאק םעיינ ַא טימ טגרָאזַאב -- + עלארטנעצ עשירטקעלע ןַא )ג
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 -ַאטס יד טיג ,טפַארק-דרעפ 18 ףיוא לעזיד ןעגידנעגיל ,ןעזָאלסערּפ

 ן'ראפ גנוטכיילַאב ןוא ןערָאטַאמ עלַא רַאפ עינרענע עשירטקעלע עיצ

 עלַארטנעצ רעד ףיוא טסינישַאמ ַא ןופ עלָאר יד .םוקינכעט ןעצנַאג

 ,זַא הייר רעד טיפ סרוק ןערעטלע ןופ רערעהוצ יד םיוא ןערהיפ

 | .םַארנָארּפ ןיא ןירַא טהעג טייברַא יד ןַא

 -הערד 9 טציזַאב טַאטשרַאװ רעד -- ;טַאטשרַאװ רעשינַאכעמ (ד

 זערפ ןייא ,גנַאל רעטעמ 8 -- קנַאבהערד ןייא ,רעטעמ 1 וצ קנעב
 ןייא ,ןענישַאמ רעיוב ייווצ ,גניפעש ןייא ,ןישַאמ לעבוה ןייא ,ןישַאמ
 -ורטסניא-טסעמ ןוא גייצעג עגיטיונ עלַא טימ טגרָאזַאב .,ןישַאמ ףיילש

 -ַאב ענעדיישראפ ןערהיפוצסיוא גיאייפ טַאטשרַאװ רעד זיא ,ןעטנעמ
 | .רערעהוצ יד ןעטײברַא סע עכלעוו ייב ,ןעננולעטש

 -ַאב גנונדרַאניא יד -- :עירָאטַאהַאבַאל עשינכעטַארּטקעלע (ה

 ,ןערָאטַָאמ םָארטש-לעסקעוו ןוא םָארטש-ךיילג עהייר א ןופ טחעטש
 ַא ,ןעטַארַאּפַא טסעמ עיזיצערּפ ,ןערָאטַאמרַאפנַארט ,סרעמרָאפמוא
 טסַאּפענוצ ,ןעגנונדרָאניא עהייר עצנַא א ןוא טערב-סגנולייטרַאפ
 .ןעטנעמירעּפסקע עניטיונ יד ןערהיפוצכרוד ףיוא רערעהוצ יד רַאפ

 יד רערעהוצ יד ןעכַאמ רערהָאלק ןעפרַאד ןעטנעמירעּפסקע עגיזָאד יד
 ןעשירטקעלע טימ טיײברַא ןיא טייקטינעג יד ייז ןעבעג ןוא עירָאעט
 .טסעמ ןופ ךיורבעג ןיא ןוא ןענישַאמ עשירטסעלע טימ ,םָארטש

 .ןעטַארַאּפַא

 -אב ןיא טַאטשרַאװ רעד ;:1 טַאטשראװ רעשינכעטַארטקעלע (ו
 -נייא ןַא טימ ןוא ןערָאטַָאמ עשירטקעלע ענעדיישרַאפ ךס ַא טימ טנרָאז

 ןופ ןעננולקיוו יד ןעכַאמכרוד רערעהוצ יד ןענרעל וצ ףיוא גנונדרָא

 רעד .טנָאמער ןוא גנושרָאפסיױא רעייז ךיוא יו ,ןערָאטַאמ עשירטקעלע
 -לעוו ייב ,ןעננולעטשַאב עכילטרָאװטנַארַאפ רהעז סיוא טריפ טַאטשרַאװ

 .רעליש יד ןעטיײברַא סע עכ

 -ענוצ ןיא טַאטשרַאװ רעד ;2 טַאטשרַאװ רעשינכעטארטסעלע (ז
 -עמַארטקעלע ,סעיצאלַָאטסניא עשירטקעלע ףיוא ןעטייברַא יד וצ טסַאּפ

 .-עלעט ,עיצַאזילַאנגיס .ח .ד ,םָארטש-ךאווש ףיוא ןוא ןעטייברא עשינַאכ

 -ניא ענעדיישרַאפ סיוא ָאד ןערהיפ רערעהוצ יד ;ףארנעלעט ןֹוא ןָאפ

 ןענעקַאב ןוא קיטקַארּפ רעד ןיא ךיז ןעפערט סע עכלעוו םעיצַאלַאטס
 זיא טאטשרַאװ םעד ןיא .ןעטַארַאּפַא ענידנעכערּפשטנַא יד טימ ךיז

 .ננולײטּפָא-ָאידַאר רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןעטָארטענוצ ןיוש ןעמ

 90 ןופ טהעטשַאב טאטשראו רעד . טשטשרַאװ:רעסָאלש א (ח
 ,ןישַאמ-ףיילש ַא ,ןישַאמ-רעיוב א ,קנַאבהערד רעניילק א ,ןעקָאטשּפיורש
 דנַאטשנעגעג ן'םיוא ןעצירקנייא ףיוא גנונדרַאנייא ןַא ןוא ּףמַאטש ַא
 רערעהוצ יד .ןעטייבראַאב םיא ףרַאד ןעמ עכלעוו טיול ,סעיניל יד

 .ןעטייברַא יירעסָאלש ןופ םַארגָארּפ עשביה ַא םיוא ָאד ןערהיפ
 ןעצנַאג םעד טימ ןעשיט-סטייברַא 18 .טַאטשרַאװ-יירעלָאטס (ס
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 יונעג ןעטייברא עהייד ַא ךרוד ןערהיפ רערעהוצ יד .גייצעג טקעלּפמָאק
 סיוא טרהיפ טָאטשרַאװ רעד  .םַארגָארּפ רעטלעטשעגנייא רעד טיול

 .ןעגנולעטשַאב עכילטרָאװטנַארַאפ ןוא עסיורג

 ,ןעּפורג ןיא טלייטעגנייא ,רערעהוצ יד :טַאטשרַאװ:יירעדימש (י
 -ַאב א רָאטַאליטנעװ ןעשירטקעלע ןַא טימ סרעייפ 4 ייב סיוא ןערהיפ

 ,ןעזָאלּפָא ,ןעוװעטרַאה ,ןעדימש ףיוא ןעטייברַא ןופ םַארגָארּפ עטמיטש
 -עטשוצנייא םוקינכעט רעד וצ טערט נעט יד .ןעסייווש ןוא ןעטייל
 .רעמַאה-טפול ַא ןעל

 ןַא טימ טגרָאזאב .ןעליטעצַא טימ ןעסייוש םוצ טַאטשרַאװ 8 (אי

 -ַאב א טַאטשרַאװ רעד טמענרַאפ ,ןעליטעצַא םעד טיג סָאװ טַארַאּפַא
 -עהעג יד .ןעסייווש רַאפ טסַאּפעגוצ זיא רעכלעוו ,לאקָאל ןערעדנוז
 -נעמורטסניא ןופ טקעלּפמָאק רעלופ ַא ןוא לַאקָאל ןופ גנונדרָאנייא עניר

 -ײלּפמָאק ץנַאג ןערהיפוצסיוא טייקכילנעמ ַא טינ ןעטַארַאּפַא ןוא ןעט
 ,רעליש יד ליײטנַא ןעמענ סע עכלעוו ןיא ,ןעגנולעטשַאב עטריצ

 עכלעוו ,עירָאטַארָאבַאל יד :עירָאטַארָאבַאל סגָאיסימסנַארט ַא (בי |
 טלעטש ,לוש רעשיאייּפָארייא רעדנַא ןייק ןיא ןעניפעג טינ ןעק ןעמ

 ,סעיסימסנַאדט ןעלעטשוצנייא רערעהוצ יד ןענרעלוצסיוא ?ליצ םעֶא ךיז
 יד ןעלעטשוצנייא טכילנעמרע טָאטשרַאװ םעד ןופ גנונדרָאנייא יד
 ן'םוא :טרָא ןעניבילַאב א ןיא טעמכ ןעלהַאו יד רַאפ ןערענַאל

 עּפורג ַא .ייז נידנענידעשאב טינ ,טנַאװ ןייא ףיוא ןוא ןעליד ,טיפוס
 ןעלעטשנייא ןעפראד ייז רעכלעוו טיול ,גנונעכייצ ַא טמוקאב רערעהוצ

 זיא ייברעד .טציזַאב טַאטשרַאװ רעד סָאוו ,עיסימסנַארט עטכייל ַא

 ןערהיפכרוד ןעזומ רערעהוצ יד זַא ,טלעטשעגפיונוצ יוזא גנונעכייצ יד

 -רַאפ טימ ןעלַאװ יד ןופ ענַאל רעד ןיא סעיצַאניבמָאק עכילגעמ עלַא
 .ןעבעל ןיא ןעפערט ךיז ןענעק סָאװ ,סעיצַאקילּפמָאק עכילנעמ ענעדייש

 עירָאטארָאבאל עניזָאד יד - עירָאטַארָאבַאל ןענישַאמי-טּפַארק 8 (גי
 -כעט ןופ ןעטַאטשרַאװ ענענייא יד ןיא טיובעג רהָאי עגינייא ןיוש טרעוו

 -ענוצ ןוא טכַאמעגרעביא ,טריטנַאמערעגסיױא ןיוש ןענייז סע .םוקינ

 -ַאמ- ףמאד עלַאקיטרעוװ א :םוקינכעט ןופ ןעשינעפרעדַאב יד וצ טסַאּפ

 ַא ,לעסעק ןעלַאקיטרעוו ַא טימ גנולייטראפ-ףמאד סרעדיר ףיוא ןיש
 ּפָאקהילג ַא ,ננולײטרַאפ-ףמַאד-ןעבלאק טימ ןישַאמ-ףמאד עלאקיטרעוו

 ךָאנ ךיז טניפעג טיײברַא רעד ןיא .טעלקיצרַאטַאמ א ןוא רָאטַאמ-ןערב
 טעמכ ןיוש ןיא סע .רָאטָאמדַאג ַא וצ ץלָאה ףיוא עגַאלנַאדזַאנ ַא

 ןעלעוו סע ןעכלעוו ,ןיברוט-רעסַאװ סיסנערּפ ןופ טקעיָארּפ ַא גיטרַאפ
 ,רעצנַאג רעד טימ ךיילנוצ םוקינכעט ןופ ןעטַאטשרַאװ יד ןעגיטרעפסיוא
 יד ןעיוב וצ ןיוש ןעמ טערט רהאידייה .גנונדרַאנייא רעגיטיונ וצרעד
 יז ןעלעטשנייא םוצ ןוא סענישַאמ עניטרַאפ יד רַאפ ןעטנעמַאדנופ
 ןוא שזאטנָאמ ףיוא ןעגנוביא וצ ןעניד טעװ עירָאטַארָאבַאל עניזָאד יד



 9 "טרָאג ןופ םוקינכץט רששידיא רענליוו

 טפרַאדעג רערעהוצ יד ןעבָאה טציא זיב .סענישַאמ יד ןופ גנושרָאפסיוא

 "סיוא יד ןערהיפוצכרוד ידכ ,ןעקירבַאפ ענעדיישרַאפ רענליוו ףיוא ןהעג

 ,סענישַאמ-טפארק ןופ גנושרָאפ

 רעד טָאה 1994 רהָאי ן'זיב .עירָאטַארָאבַאל עשילאקיזיּפ (די

 -וא רעלעיצעּפס א טימ טעניבַאק ןעשיזיפ ַא רָאנ טציזַאב םוקינכעט

 ןוא עשיזיפ רערעהוצ יד ןעזיוועג טָאה רָאטקעל רעד ואוו ,עירָאטיד

 ןעמ זיא רהָאי ןעדנעפיול ןופ ביֹוהנֶא םוצ .ןעטנעמירעּפסקע עשימעכ

 -ָאטַארָאבַאל רעשילַאקיזיפ ַא ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןעטָארטענוצ

 ןערהיפכרוד ןענעק גידנעטשבלעז ןעלעוו רערעהוצ יד רעכלעוו ןיא ,עיר

 -ילּפמָאק יד טעניבַאק ן'ראפ גידנעזָאלרעביא ,ןעטנעמירעּפסקע עהייר ַא

 זיא עירָאטארָאבַאל רעד ןופ גנונדרָאנייא יד .,ןעטנעמירעּפסקע עטריצ
 עכלעוו ,םירישכמ עהייר ַא ןעגידנעראפ זיולב ףרַאד ןעמ ;;יטרַאפ ןיוש

 -ןָאמפיונוצ ןוא םוקינכעט ןופ ןעטַאטשרַאוו יד ןיא טכַאמענ ןעדעוו

 ,גיטעט ןערעוו עירָאטַארָאבַאל יד ףרַאד 1939 ביֹוהנֶא ןופ .ייז ןעריט
 טַארַאּפַא ןעלעיצעּפס ַא ףיוא :ןעגנונעכיײצ ןופ ןעריּפָאט סָאד (וט

 עיּפָאק ַא ןעניטרעפסיוא ףרַאד ןעמ יו ,טנערעלעגנ רערעהוצ יד טרעוו

 -עכייצ-סטיײברַא ןופ סעיּפָאק יד וצ ןעמ טיירנ ָאד .גנונעכייצ א ןופ

 ,םוקינכעט ןופ ןעטַאטשרַאוװו עֶלַא רַאפ ןעגנונ

 ,םוקינכעט ןופ םַארגָארּפ ןענעוו תוטירי

 -נַאןרעל ַא יו ,םוקינכעט ןופ דליב סאד ןעצנעגרעד ֹוצ ידכ
 -יצ עניימענלא ענינייא ןעבעג וצ ניטיונ ראפ רימ ןעטלַאה ,טלַאטש
 -רַא רעד ןופ םענרַאפ םעד ןעריזירעטקַארַאכ ןעפרַאד עכלעוו ,ןערעפ

 -נַאג ןופ ףיולראפ ןיא רערעהוצ ַא ןעכאמכרוד ףרַאד סע ןעכלעוו ,טייב
 .סרוק ןעצ

 -ַּפִא ,רהָאי 4 ןיב 8 ןופ ןיא ןענרעל ןופ רעיוד רעשיטקַאפ רעד

 ןיא .,רעליש ןופ טייקמאזסטייברא ןוא ןעטייקניאייפ יד ןופ גיגנעה

 ןופ ,העש 42 ןעמונרַאפ רערעהוצ יד ןענייז ְךָאװו ַא ןופ ףיולראפ

 עשיטערָאעט ראפ ןעבענענּפָא טרעו העש 28 ךילטינשכרוד עכלעוו
 ןוא ןעטַאטשרַאװ יד ןיא טײברַא עשיטקַארּפ ףיוא העש 6 ,סעיצקעל
 .טײברַא עשירענכייצ ףיוא העש 8 ןֹוא סעירָאטארָאבַאק

 ,םידומיל עשיטערָאעט 80 םורא טמענ סרוק רעצנַאנ רעד
 ףרַאד דנַאטשנענעג ןעדעי ןופ גנונעכעדרַאפ א ןעמוקַאב וצ ידכ

 -נעגעג עטריצילּפמָאק רהעמס .ןעמאזקע ןַא ןעבענּפָא רערעהוצ רעד

 ןיא ,ןערהָאי בלַאה יד טיול ןעלייט ףיוא טלייטוצ ןענייז ןעדנַאטש
 -אזקע ןא ןעבענּפָא רערעהוצ רעד זומ ןַאד ;ייז טנעייל ןעמ עכלעוו
 -ֹּפִא סיוא טמוק סרוקס ןעצנַאג ן'רַאפ .רעדנוזַאב לייט ןעדעי רַאפ ןעמ

 -ָאפ ןעטיײברַא עשיטקַארּפ ןופ םַארנָארּפ יד .סנעמאזקע 68 ןעבעגוצ
 ןעטַאטשרַאװ עלַא ןיא ןעגיטרעפסיוא ןעלָאז ייז רערעהוצ יד ןופ טרעד
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 -רַא 60 --- גנולײטּפָא רעשינַאכעמ רעד ףיוא :סעירָאטַארָאבַאק ןוא

 .ןעטייברא 90 -- רעשינכעטַארטקעלע רעד ףיוא ןוא ,ןעטייב

 ,םוקינפעט ןופ רערעהוצ יד

 ןופ זנעצ-סגנודליב ַא ךיז טרעדָאפ םוקינכעט ןיא ןעמוקוצנָא ידכ

 ןעמוק סע .לוש-לעטימ ַא ןופ ןעסאלק 4 רעדא ל?לוש-סקלָאפ רעצנַאג ַא

 ' -ליב רערעכעה ַא טימ טנעצָארּפ רעדנעטיידַאב א םוקינכעט ןיא ןָא ךָאד

 טימ 1200 ןופ רערעהוצ יד ןעײטשַאב טנעמָאמ ןעניטציא ןיא  ,גנוד

 ןוא ?לוש-לעטימ ַא ןופ ןעמוקענ ןענייז 21,800 ,גנודליב ?וש-סקלָאפ ַא

 ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,יד ןופ .ןעלוש רעקרעװטנַאה ןופ 84;

 1890 ,ןעסאלק 9 -- 1490 ,ןעסאלק 4 טגידנעעג 4856 ןבָאה לוש-לעטימ

 8) לוש-לעטימ עלופ יד --- 144 ןֹוא ןעסַאלק 7 -- 890 ,ןעסַאלק 6 ---

 | .(ןעסַאלק

 ?רערעהוצ יד ךיז ןעריטורקער ןעלוש ןוא ןעטכיש עכלעוו ןופ
 8900 ,ןעלוש עשידיא ןֹופ 2092 ןעוועג ןענייז םאנפיוא ןעטצעל ןיא

 .עשיאערבעה ןופ -- 2890 ןוא עשיליוּפ ןופ ---

 רעד ךיז טלייטראפ ןערעטלע יד ןופ גנוניטפעשאב רעד טיול

 -- םירחוס ,9090 רעלדנעהנילק :יװזא דנַאטשַאב רעליש רעגיטציא
 -- עטלעטשעגנָא ,1890 -- רעקרעװטנַאה ,1890 -- רעטייברַא ,2

 ,19/ --- סעיסעּפָארּפ עיירפ ,2

 8000 -- ענליוו ןֹופ : ךיז ייז ןעלייטרַאפ גנומַאטשּפָא רעד טיול

 -ַאב ייברעד ףרַאד ןעמ ;705/ -- ןעלױּפ ןופ טעטש ערעדנַא ןופ ןוא

 ןעטנַאק עטייוו רָאנ ןופ לייט ןעטסערנ ןיא ןענייז ,1090 יד זא ,ןעקרעמ

 עֶלַא טנעכייצרַאפ רימ ןעבָאה ןעליוּפ ןופ עּפַאמ א ףיוא .,ןעליוּפ ןופ

 ןעטיבעג עלַא טעמכ ןוא ,רערעהוצ יד ןעמוק סע ןענַאװ ןופ ,רעטרע

 .ןעיזעלש רעביוא ןוא טנַאק-רענזיוּפ רעסיוא ,ןעטָארטרַאפ ןענייז

 רעד סָאוװ ,טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא רערעהוצ לָאצ יד

 : יֹזַא רָאפ ךיז טלעטש ,טריטסיזקע םוקינכעט

 1098 1097 1996 1998 1924 1998 -- רהָאו
 188 189 162 156 150 104 -- ןעלָאצ

 1084 1188 1082 1081 1080 1090 -- רהָאו
 144 1858 170 911 988 907 -- ןעלָאצ

 ,רערעהוצ לָאצ יד ןעסקאוועג 1980 רהאי זיב זיא ,טהעז ןעמ יו

 טימ ץֵלַא וו רעהירפ ךיז טרעלקרע סָאד .יז טלַאפ 1951 רהֶאי ןופ

 רערעהוצ יד ךיז ןעבָאה רעטייו ןוא ןָא 1931 רהָאי ןופ סָאװ ,םעד
 ןיא ןעראוועג ןעריובעג ןענייז עכלעוו ,גנעגרהָאי יד ןופ טריטורקער
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 -וינ לָאצ יד ןזיא ןערָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע יוװ .טייצ-סנירק

 יד .ןעלַאפעג קרַאטש טנַאק רעזנוא ןיא ןערהָאי יד ןיא ענעריובעג

 סָאװ ,םעד טימ טניטעטשאב טרעוו גנולעטשטסעפ רעד ןופ טייקניטכיר

 דוצ לָאצ יד ןיוש ךיז טָאה רחהָאינרעל ןעדנעפיול ןופ ביוהנֶא ן'טימ

 .לָאר עסיורג א טליּפשעג טָאה הביס רעד ץוח .טרעסערנרַאפ רערעה

 ,סיזירק רעכילטפַאשטריוו רעד

 .םוקינכעט ןופ ןעטנעװלַאטבַא יד

 -ערגַאב וצ ךיז זנוא ןעגניווצ לעקיטרַא םעד ןופ ןעמַאר עננע יח

 | :ןעטנעװלָאסבַא יד ןענעוו ןערעפיצ ענינייא טימ ןעצענ

 טגידנעעג גידנעטשלופ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטנעוולַאסבא 208 ןופ

 -ךעטַאר ןיא 22 ,עניטסעלַאּפ ןיא 29 ןעלױוּפ ןיא 106 ןענייז ,לוש יד

 14 ןוא ךיירקנַארפ ןיא 18 ,(ןַאשזדיבד-ָאריב טנעכערעגניירא) דנאבראפ

 -ַתַא ,אבוק ,עניטנעגרַא ,ןעטַאטש עטנינייארַאפ) רעדנעל ערעדנַא ןיא ---

 .ָאטינ תועידי ענייק ןענייז 90 ןעגעוו ,(.ַא .א עילַארטסיױא ,עקיר

 ןוא ךיירקנַארפ ןופ ןעלוש-ךיוה ןיא ךיז ןענרעל ןעטנעוולַאסבא 0

 ,ןענָאמרעד ףרַאד ןעמ .(גיטייצכיילג ןעטייברַא ייז ןופ לייט ַא) עינלעב

 28 יד ןֶא ןעמענ ןעלוש:ךיוה עשינלעב ןוא עשיזיוצנַארפ יד זַא

 טביילב ייז זַא ,ױזַא ןעסרוק ערעכעה ףיוא םוקינכעט ןופ ןעטנעװלָאס

 ,רחֶאי 2 ןיב 1 ןופ ןענרעל וצ טרָאד

 -בַא 218 ןופ ? טנעדרַאעננייא ןעטנעװלָאסבַא יד ךיז ןעבָאה יו

 ,טרָאניױאוו רעייז טסואואב זנוא זיא סע עכלעוװ ןענעוו ,ןעטנעוולַאס

 -ךיוה א ןיא ךיז ןענרעל ן'טימ ןעמונראפ ,11 ןָאלסטײברַא ןענייז

 ןיא ָאי ןעטיײברַא ,11 -- ךַאפ רעייז טיול טינ ןעטייברא ,17 -- ?וש

 ,רעסָאלש) סנעטסָאּפ עכילטרָאװטנַארַאפ ןייק טינ ןעמענרַאפ ןוא ךַאֿפ

 ןיא ןעטייברַא ,01 -- (סענישַאמ ערענעלק ייב ןעטסינישַאמ ,רעקָאט

 רערהיפנֶא ,רעקינכעט) סנעטסָאּפ עכילטרָאװטנַארַאפ ייב ךַאפ רעייז

 -ָאטקורטסניא ,ןערעינעשזניא-ףליח יװ ,סרעהעזפיוא ,ןעטַאטשרַאװ ןופ

 ,18 -- (סענישַאמ ערעסערג ייב ןעטסינישַאמ ןוא רעקינַאכעמ ,ןער
 /.88 -- גנוניטפעשאב רעייז טסואוואב טינ

 .םוקינכעט ןופ טעשזדוב ןוא לַאנָאטרעּפ |

 ,רערהעל 8 ,ןערעינעשזניא 11 ןופ טהעטשַאב ?לענַאסרעּפ רעד

 ןופ ןעטנעװלָאסבַא) רעקינכעט ןעטנעטסיסא 2 ,ןערָאטקורטסניא 8

 .עטלעטשעגנָא 8 ןוא (םוקינכעט

 ךרעל :טפערטאב םוקינכעט ןופ טעשזדוב .רעכילטַאנָאמ רעד

 .ןעדליג 0

 .ןעלושיסננורינער ןופ טכער טָאה םוקינכעט רעד



 ,ךיירגײװ .מ ,רד

 (אוײ) טוטיטסניא רעכילטּפַאשנעסיװ רעשידיא רעד

 ?ענליוו ןיא אקוד סָאװרַאפ

 ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש טושּפ זיא סע

 טינ ןעצנַאגניא ךָאנ זיא קירוצ רהָאי 10 טימ זא

 רעשידיא ךיז טפור סָאװ עיצוטיטסניא יד ןעווענ

 רהיא טימ ,רעדא ,טוטיטסניא רעכילטפַאשנעסיוװ

 -יטסניא יד זיא ףיט יױזַא ,ָאוװיי ,ןעמָאנ ןעצרוק

 טינ ,ןעבעל ןעשידיא ןיא ןעסקַאװעגנירַא עיצוט

 רעד ןיא סע ואּוװ ,ענליו טָאטש רעד ןיא רָאנ

 ףיוא טלעוו רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,טוטיטסניא ןופ רעטנעצ

 ,ןהעטשראפ וצ רעש טושּפ זיא טנייה .קיטנַאלטַא ןעטייז עדייב

 טנעקעג ךיז ןעבָאה ןעסערעטניא עלערוטלוק טיס ןעדיא ױזַא יו

 .עיצוטיטסניא ןימ ַאזַא ןהֶא ןהענַאב

 -ראפ :ענַארּפ יד ןערעה וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ ןייא טינ
 ןעטרָאד זַא ,םעד וצ ןעוועג הכוז ענליוו אקוד סעּפע סע טָאה סָאװ

 ןענייז סָאװ טעטש שּפיה ךָאד ןארַאפ ?טוטיטסניא רעד ןהעטש לָאז

 .טלעג ןיא יא ,רעוט ןיא יא ,ןעדיא לָאצ רעד ןיא יא ענליוו ןופ רעכייר

 "ייקכילגעמ-סגנודליב ןיא רעכייר ןענייז סָאװ ,טעטש ךס ַא ךָאד ןַארַאפ

 ?רעמ רעד ענליו טימ טראפ זיא סָאװ ָאט .ןעט

 םעד ןעיוב ןעטָארטענוצ ןענייז רימ ןעוו זַא ,ןענָאז זומ ךיא

 ערעסערנ עטשרע יד .טכַארטענ ױזַא ךיוא רימ ןעבָאה ,טוטיטסניא

 -רעב ןיא ןעמוקענרָאפ עקַאט זיא טוטיטסניא םעד ןעגעוו גנוטַארַאב

 ןיא טעטימַאק-ריזינַאגרֶא ןעטשרע םעד ןופ טקנופלעטיס רעד .ןיל

 ענייז רעדילנטימ עטשרע יד ,ןיילַא רימ ןוא ,ןילרעב ןיא ןעוועג ךיוא

 טָאה ןעמ ןעוו ןעקָארשעגנ ןעטסרהעמ םוצ ךיז ןעבָאה ,ענליוו ןופ

 ןעק ןעמ .טוטיטסניא ןעצנַאג םעד ןענײלפױרַא טלָאװעג זנוא ףיוא

 -ניא םעד טּפַאכעגנירַא טָאה ענליוו טינ זַא ,ליומ ןעלופ ן'טימ ןענָאז

 ,טגיילעגפיורא טָאטש רעזנוא ףיוא םהיא טָאה ןעמ רָאנ ,טוטיטס

 -לטפאשנעסיוו ןעשידיא ן'טימ ןיוש ןעטלַאה רימ ןעוו ,רעטציא רעבָא

 ןעבעל ןעשידיא ןופ םהיא ןעק ןעמ זַא טייוו יױזַא טוטיטסניא ןעכ
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 רעד ןיא ענליו :עלַא רימ ןעהעז רעטציא ,ןעקעמסיוא טינ ןיוש
 ןייז וצ ןעסקאוורעד טנעקעג טָאה טוטיטסניא רעד וואו טרָא רעניצנייא

 .הגרדמ רעניטציא

 ענליו ןיא .לַאפוצ רעכילקילנ א ןעװעג ךיוא ָאד זיא סיוועג

 םעד טַאהעג ןעבָאה סאוו ,ןעשנעמ עכילטע ןענופעג דָארג ךיז ןעבָאה

 ַאזַא ןעיוב ךיז ןעלעטש וצ גנוטיירנוצ עניטיינ יד ןוא קשח ןעגיטיינ

 ןעדיא ייב ןיא סָאװ עיצוטיטסניא עכילטפַאשנעסיו עלַארטנעצ רימ

 .רקיע רעד ןיא סָאד טינ רעבָא .ןעוועג טינ לָאמנייק ךָאנ םעד רַאפ

 ,ךיוא ואוושרעדנא ןאראפ ןענייז תוחוכ עלעוטקעלעטניא עשידיא

 סאוו ,ענליו טנַאמרַאפ ךַאז ןייא רָאנ .לָאצ רערעסערנ ַא ןיא ןוא

 ענליו ןיא .טינ טנָאמֹרַאפ טלעװו רעד ןיא טָאטש רעדנַא םוש ןייק

 .טייקגיטנייה עשידיא ןֹוא עיצידַארט עשידיא טרָאּפעגפיונוצ ןענייז

 עלערוטלוק א ןעיוב ךיז ןָאק ןעמאזוצ ןעטנעמעלע ייווצ יד ןופ רָאנ

 .טפנוקוצ עשידיא

 -ניא-רוטלוק עגיטכיר א .עיצידַארט ןייז זומ ךַאז עטשרע יד

 רעוט טימ רעדָא ,ןיילַא טלעג טימ ןעפַאשַאב טינ ןעמ ןעק עיצוטיטס

 סָאד ןייז ךָאנ ףרַאד סע .ןיילַא ןעליצ עטונ טימ רעדָא ,ןיילַא

 עגיטכיר א ."ץַאלּפ םעד ןופ סוינעג רעד, טפור ןעמ סָאװ

 ןופ טֹרֶא םעד ןעמענראפ לָאז סָאו ,עיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיא

 וצ טײהנעגנַאנרַאֿפ רעד ןופ קירב ַא יו ױזַא ןייז ןוא רעטנעצ א

 טינ זיא סע ואוו טָאטש א ןיא ןעלקיווטנַא טינ ךיז ןעק ,טפנוקוצ רעד

 .םָארנַאּפ רעשידיא ַא קירוצ רהַאי 800 ַא טימ שטָאכ ןעוועג

 -ַאֹּפ רעדָא ,םָארנָאּפ ליוו ?םָארנָאּפ אקוד סעּפע סָאװ רַאפ

 טבעלעג ןעבָאה ןעדיא רעכלעוו ןיא רעפסָאמטַא יד ןענייז קערש-םָארג
 ןוא רעזייה יד ןיא ואוו ןעטרָאד רָאנ .רעטרעדנוהרהָאי ענעגנַאנרַאפ
 ענעי ןופ שינעכעדעג א טיהענפיוא ךָאנ ךיז טָאה רענייטש יד ןיא
 סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןעיוב ןעדיא עיירפ ןענעק ,ןעטייצ עכילקערש
 .שידיא טראפ ןוא יירפ ןייז ןעלָאז

 ַאֹד ןעציז ןעדיא .סָאמ רעסיורג ַא ןיא סָאד טנָאמרַאפ ענליוו

 ןוא טלַאק טָאהעג ָאד ןיֹוש ןעבָאה ןוא ןערהָאי רעטרעדנוה ליפ ןופ

 ן'םיוא ןייטש רעדעי ,ענליו רעטלַא רעד ןיא רעיומ רעדעי .םערַאװ

 ןעגעו טלהעצרעד סַאנ-רעזעלג ףיוא ןוא סָאג עשידיא ףיוא ,ףיוה-לוש

 אקוד טינ טניימ עיצידַארט .טבעלענ ָאד ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא תורוד

 ךיוא ןעק עטלַא סָאד ןערעטשוצ ,ןעכערב .ןערעטלע םעד ןָאטכָאנ

 ןוא עיצידַארט ךיז ןיא טָאה ץוביק א ןעװ רעבָא .עיצידַארט ןייז

 ןעמ טכַאמ ,ָאטינ סָאד ןיא ;סםעיינ ףיוא רע טיוב טפַארקסנעבעל
 .הברוח ַא רעביא טביילב סע ןוא ,בורח טושּפ

 עיצידַארט ץוח ַא לייו .תוברוח ןייק טינ ןעביילב ענליוו ןיא
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 ןעזייר ןמלז

 ךיורנייו סקַאט .רד

 וליגריוו-ןחכ .ב ןיקצעלק סירָאב

 ענליוו ןיא טוטיטסניא ןעכילטפַאשנעסיוו ןעשידיא ןופ ָארויב-ריפסיוא



 ט28 | טוטיטסניא רעמילטּפַאשנעסיװ .רעשיריא רעד

 ַא ןיא סע .טעּפמיא :הלעמ עטייוצ ַא ךָאנ ענליוו טגָאמרַאפ

 .טייקשירינָאיּפ ןופ ,טייקשירעוטפיוא ןופ טָאטש

 ןימ א ןערָאװעג ַאויי ן'כרוד ענליוו זיא לָאמ עטשרע סָאד טינ

 ןֶא ןעטייצ ס'נואנ םעד ןופ .טלעװו רעשידיא רעד רַאפ רעטנעצ

 ןואנ םעד ךרוד .ןעבעל ןעשידיא ןוֿפ טנורגרעדָאפ ןיא ענליוו טהעטש

 זיא םהיא ךרוד ,תודמול ןופ טקנופלעטימ ַא ןערָאװעג ענליוו ןיא

 ענליוו ןיא .םידיסח יד ןענעג ףמַאק ןיא ןָאענביױא ןענַאטשעג ענליוו

 עטיל ןופ הלכשה עשיאערבעה עצנַאג יד טרירטנעצנַאק ךיז טָאה
 רעד ןופ ןעדיא וצ טמָארטשענ טָאה גנודליב עשיסור יד .ןעסייר ןוא

 ןיא .טוטיטסניא-רערהעל ןופ רעטעּפש ןוא ,לוש-רעניבַאר רענליוו

 ,גנוגעװַאב ערענָאיצולַאװער עשידיא יד ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה ענליוו

 -עג טָאה ענליו ."דנוב, רעד ןערָאװעג טעדנירנעג זיא ענליוו ןיא

 יד ןעוו .גנוגעואב רעשיטסינויצ רעד ןיא עלָאר עסיורג א טליּפש

 סע ןוא טָאטש יד ןעמונראפ המחלמ-טלעוו רעד ןיא ןעבָאה ןעשטייד

 ענליו טָאה ,ןעלוש עשידיא ןעיוב ןצ טייקכילגעמ ַא ןעראוועג זיא

 ,ןעזעוו-לוש ַא טיובעגפיוא טָאה ןוא עלַא יווװ רעשיגרענע ןעיוב ןעמונעגי
 .ןעלױּפ ןופ ןעצענערג יד רעביא טייוו רעטסומ א טנייה זיב זיא סָאװ -

 תוברוח ןייק טינ ןעביילב סע רעבָא ,ןעיינרַאפ ןוא ןעמוק ןעטייצ

 םע רעבָא ,ןעמרָאפסנעבעל ע י י נ ףיױא ןעמוק סע .ענליוו ןיא

 -שדיא ךיז טָאה לָאמא .ןעמרָאפסנעבעל ע ש י ד י א ךיוא ןענייז
 -ענ טינ טָאה לעדיימ ַא סָאװ ,םעד ןיא ,לשמל ,טקירדעגסיוא טייק

 ךָאנ טדער רע ,טרעקרַאפ ןוא רוחב ַא ףיוא ןָאט קוק ַא טרָאט

 יירפ ךעלדייס ןוא םירוחב ךיז ןעריצַאּפש טנייה .ןעמַאזוצ ןעריצַאּפש

 זַא ,ןעזָאלרַאפ ךיז טגעמ רהיא ןוא ,טמערָאעג וליפא ןעסַאנ יד רעביא:

 ןענעו ןעסעומש ייז .,תווצמ ןוא הרות ןענעוו אקוד טינ ןעסעומש ייז

 ןעגעו ,רעטַאעט ןענעוו ,םזינומֲאק ןענעוו ,לָאבטופ ןענעו ,עביל

 טליּפש סָאװ ,ןעבעל שידיא ץלַא ןיא סָאד רעבָא --- רוטַארעטיל

 עניילק ץנַאנ רָאנ .שידיא ףיוא לייט ןעטסערנ-טייו םוצ ּפֶא ךיז |

 -ַאה ךיז ןעלָאז ייז זַא ,טדמערפרַאפ ?יפיוזא ףיוא ןענייז ךעלעקּפורג

 .ךארּפש רעשידיא רעד ןופ ןעסירעגּפָא ןעצנַאגניא ןעב

  ןעמונעג סע ןעבָאה רהיא ןיא סָאוװ ,הביבס יד ןיא סָאד טָא

 רעשידיא רעלארטנעצ ַא רַאֿפ ןעשנעמ עכילטע עטלהעצענ ןעטיײברַא

 טנעקענ ?לכב ןעבָאה ייז ביוא .עיצוטיטסניא רעכילטפַאשנעסיוו

 ,ָאד רָאנ זיא ,ןעקילגַאב

 .אוויי ןופ ןעגנולמַאז יד

 םענענייא ןַא ןיא אוי רעד ןיוש טציז גָאט ןעניטנייה ייב
 -עג סָאנ יד ןעמ טָאה המחלמ רעד ראפ) 18 סָאגיקסלואוויוו ףיוא ןינב

 רעד .(עקנַאלוהאּפ וצ סָאג עלעלַארַאּפ ַא זיא סע ;רעװָאבמַאט ןעפור
 ןיא סָאד .ןעטייברא םוצ ןערעמיצ עמַארענ גילדנעצ יירד ַא טָאה ןינב
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 ןעגנולמַאז עסיורג עלַא יד רַאפ ןיזַאגַאמ רערעכיזרעייפ ַא ךיוא

 "םקע ,טסעג ןעמוק ךילנעט-נָאט .ןעבילקעגנָא טָאה ָאויי רעד סָאװ

 ,זנוא טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעהערפ סָאװ ,ןעשנעמ עניצנייא ןוא סעיסרוק

 טביולג רעטציא .הנרדמ אזא וצ טכיירגרעד ןיוש ןעבָאה רימ סָאװ

 רימ ןעבָאה קירוצ רהֲאי בלַאה ַא ןיינ טימ זַא ,טינ טושּפ ןיוש ךיז

 -ַאב ,הריד רעטַאוירּפ ַא ןופ רעמיצ ַא ןיא טײברַא רעזנוא ןעביוהעגנָא

 זַא ,טינ ךיז טביולנ סע .רענניפ ףניפ טימ יװ טינ רחעמ טנעּפָאװ

 טניילעגפיונוצ ךיז אפוג רעדנירג יד ןעבָאה תואצוח עטשרע יד ףיוא

 -טָאר יו טריּפשרעד ךיז ןעבָאה רימ ןזַא ןוא ןעדלינ עכילטע וצ

 -ַאנ ןיא ?עטעטש א ןופ רעטייברא עשידיא עּפורנ ַא תעשב ,דליש

 ןענייז רעלָאד 10 ךָאנ ןוא ,רעלָאד 10 טקישענוצ זנוא ןעבָאה עיציל

 ןיא עיזַאנמינ רעשידיא רעד ןופ רעליש עּפורג ַא ןופ ןעמוקעגניירַא
 .עטיל ,רימָאקליװ

 .עטסערג יד ייב סָאװ ,טעשזדוב ַא טוטיטסניא רעד טָאה טנייה
 סָאװ טייברא עניליוויירפ םוכס ןעסיורג םעד ייב ןוא ןעננורָאּפשנייא

 ןעשטעװקּפָארַא טינ םהיא ןעמ ןעק טלהָאצענ םוש ןהָא ןָאטעג טרעוו

 לייװ ,רהָאי ַא רעלָאד "ענעדלָאנ, טנעזיוט 10-9 יו רעגירעדינ
 -ןטיטסניא ןייא טינ טוטיטסניא רעד זיא ,ןעגרַאק טינ לָאז ןעמ ?יפיוו

 ףראד גייוצ רעדעי ןוא .סעיצוטיטסניא ץענ עצנַאג ַא רָאנ ,עיצ

 טימ ןהעגנֶא ןענעק לָאז רע ידכ ,טלעג זיא טינ ליפיוו שטָאכ ןעבָאה

 ,טיײברַא רעד

 ,טוטיטסניא ן'רעביא ריצַאּפש ןעצרוק רעזנוא ןעבייהנֶא רימָאל

 ,ענליוו ןיא זיא טרָא-ץיז רעייז סָאװ ,ןענייווצ ענעי ןיא

 עשידיא סָאד ואוו טרָא רעד זיא עלַארטנעצ עשיּפַארגָאילביב יד
 01 .טנעכייצראפ טרעו טלעװ רעצנַאנ רעד ןופ ןעפאש עניטסיינ

 -נא 208 ןוא ןיירא ָאד ןעמוק רעדנעל 11 ןופ רעטעלבגָאט עשידיא

 .עשיריא רָאנ טינ רעבָא .ןעטפירשטייצ ןוא ןעננוטייצ עשידיא ערעד

 יוזא לארשי-ץרא ןופ עסערּפ עשיאערבעה יד ךיוא ָאד טניפענ רהיא

 -סיוא ןוא עקירפַא ,עקירעמא ןופ רעטעלב עשידיא-שילננע יד יו טונ

 -ילעוּפ א .ורעּפ רעדָא עניטנענרַא ןופ עשידיא-שינַאּפש ןוא עילַארט
 -ַאנוטרָאּפ א ןעבעל םולשב טניל שירַאנלוב ןיא גנוטייצ עשיטסינויצי

 רעשיטסינומָאק רעשילָאינַאּפש ַא ןוא לָאנרושז ןעשינַארַאמ ןעשיל

 טרעװ רעטעלב עניזָאד יד ןיא טהעטש סע סָאװ ץֹלַא ,גנוטייצ
 ייב טנירק ןעסיו סעּפע ףרַאד סע רעוו רערעדעי ןוא ,טנעכייצרַאפ

 וט 178 רעכעה  ווירב ַא ךרוד יצ ךילדנימ יצ ,עיצַאמרָאפניא זנוא

 .ןעבילקעגנָא ָאד ןיוש רימ ןעבָאה ןעגנונעכייצראפ טנעז

 טפרַאװ טקוקעגרעביא ןערעוװו ןעלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ יד ןעוו

 ,יכרַאעסערּפ ןיא רעבירא ןעהעג ייז .,סױרַא טינ הלילח ייז ןעמ

 ןיזַאגַאמ ןערעכיזרעייפ םעד ןיא .טיהענפיוא ייז ןערעוו ָאד ןוא



 27 טוטיטסניא רעבילטפַאטנצסיװ רצשידיא רעד

 -ענפיוא ןענייז ייז ףיוא ןוא סעצילָאּפ טימ סעננערעש עגנַאל ןעהעטש
 ,סעבאגסיוא עשידָאירעּפ ענעדישרַאפ ןופ גנעגרהָאי 9,000 ייב טלעטש

 ,טלעוו רעד ןיא וויכרַא-עסערּפ רעשידיא רעטסערג רעד זיא סָאד

 ןעלמַאז טימ ךיז טמענרַאפ וויכרַא ןופ גנולײטּפָא רעדנַא ןַא
 .וװ .זַא .א תועדומ ,ןעפורפיוא ,ךעלטעלב - ןעכַאזקורד עשידָאירעּפ-טיג
 ךיוא ןוא ,ןערעמונ רעטנעזיוט ןעניפעג ךיוא רהיא טנעק ןימ םעד ןופ
 -ארקָאמעד ַא ןופ לעטעלב-ןָאשקעלע שידיא א ןייא ךיז ןעבעל ָאד
 -ַאמַאלקָארּפ עשידנוב עלַאנעלמוא ןַא ,קראי ןינ ןיא טאדידנַאק ןעשיט
 עשיטעווָאס עניטנייה ןוא ןעלהַאװ עשיסור ענילָאמַא יד וצ עיצ
 | .ןעפורפיוא

 טיג ,טיכרַארעטּפירקסוגַאמ רע ,ןיכרא ןופ גייװצּפָא רעטירד ַא

 ףיוא רהיא טניפעג ָאד ,ןעטנעמוקָאד ענעבירשעג ןעביילק טימ ּפָא ךיז

 ןעכילטפַאשנעסיו ןעשידוא ןיא .גנולעטשסיוא-עסערּפ
 ,םומיטסנוא : | |

 -יירש עשידיא עניטכיו ןופ ןעטּפירקסונַאמ ןוא ווירב סעצילָאּפ יד

 ,טנעגעג רענעזױּפ ןיא תוליהק עשידיא ןופ ןעוויכרַא עצנַאג ,רעב

 עשידיא ןעגעוו עירעמרַאדנַאשז רעשיסור רענילָאמַא רעד ןופ ןעטקַא

 -ניירא טמענ ןעמ ןעוו ,ךיז ןעפיולוצ ןעניוא יד .ןערענָאיצולַאװער

 .ןעבירשרַאפ ןערעו תורצוא עֶלַא יד ואוו ,ךוב-ראטנעווניא ןיא ןעקוק

 רעד ןופ רעמיצ רעד ךיז טניפעג וויכרַא ןופ רעמיצ םעד ןעבעל

 ןוא ןעננוטייצ רָאנ טינ ןיירַא ןעמוק טוטיטסניא ןיא  .טעטָאילביב
 םירבחמ ןוא רענעלרַאפ עשידיא עלא ,רעכיב ךיוא רָאנ ,ןעטפירשטייצ
 עשיאערבעה ךס א ךיוא ןוא ,סעבַאנסיוא ערעייז טסיזמוא ןצ ןעקיש
 -נָא ןעטָארעג טוטיטסניא םעד זיא םעד ץוח .עגיכארּפש-דמערפ ןוא
 -ארּפש ענעדישראפ ףיוא רעכיב עלופטרעוו ערעטלע ךס ַא ןעביילסוצ

 19,000 ייב טרירטסיגעררַאפ ןעוועגנ ןענייז 1954 רעבָאטקָא זיב .ןעכ
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 ןענייז רעטנעזיוט ךס א רעבָא ,(ןעטעלבוד גידנענעכער טינ) רעכיב
 יַּפִא טינ טושּפ טזייװַאב ןעמ .ןערירטסינערראפ םוצ ןעבילברַאפ ךָאנ
 ,לעּפתנ טינ ןערעוו רימ רעבָא .טייברא רעד טימ ךיז ןעגיטרַאפוצ

 רענידעבעל ַא ןופ ןמיס ַא זיא טייצ נינייוו וצ ןוא טײברַא ליפ וצ ?ייוו

 | .עיצוטיטסניא
 :רעטַאעמ רעשידיא רעד זיא אוויי םעד ןופ גייווצ רעגיטכיוו א

 רענעדיײשַאב רעבָא ,רענייפ ַא טימ ךיז רע טָאה ןעביוהעגנָא .יײזומ
 רעדניק יד טוטיטסניא םעד ןעבענענעביא ןעבָאה סע .סָאװ גנולמאז

 רהיא דובכל ןוא ,יקסנימַאק ?חר-רתסא רענעברָאטשראפ רעד ןופ

 עקאט ךיז ןעניפעג ָאד .,יײזומ-רעטַאעט-יקסנימַאק עקַאט סָאד ךיז טפור
 רעטַאעט ןעשידיא םוצ ךייש ןענייז סָאװ ,םיצפח רעטנעזיוט ?יפ
 ,סעיפַארגָאטַאפ ,ןערוטּפלוקס ,ןעטערטרָאּפ :טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא

8 

 ןעשידיא ןיא ייזומ-רעטַאעט-יקסנימָאק ןופ- גנולעטשסיוא
 .םוטוטסניא ןעכילטּפַאשנעסיוו ||

 ,סעסעיּפ עטקורדענ ,ןערוטיטרַאּפ ,רעכיביעפַאק ,תועדומ ,ןעמַארגָארּפ

 ךָאנ ןוא ןענעדַאּפדלַאג ןופ ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג עצנַאנ יד
 ערעזנוא רַאפ רעדנַאנופ ָאד ךיז טלעקיוו ,נָאט ןעגיטנייה זיב רעהירפ

 .ןעניוא

 ןעבילקענפיוא ןענייז ןעמַאזוצ ןעגנולײטּפַאלעמאז עֶלַא יד ןיא
 טינ ןיא סע רעבָא .ןעטקעיבא רעטנעזיוט רעטרעדנוח אמזוג ַא ןהֶא

 -ער רעד ךרוד .ןעלַאפרַאפ טרעװ ןעמ ןעכלעוו ןיא טניריבַאֿל ןייק

 יירד טייצ ןעמ ןעק טלעטשעננייא ןעבָאה רימ סָאװ םעטסיס-רירטסיג

 .טכוז ןעמ סָאװ ךַאז רעדעי ןעניפעג טונימ

 ,אוויי ןופ טעבַאנסױא יד

 ץלַא יו רהעמ טוטיטסניא רעד טהענרעד טייקכילטנעפע רעד וצ

 ןייז ןופ רהָאי 9 יד ראפ .סיורא טזָאל רע סָאװ סעבַאגסױא יד טימ



 209 | טוטיטסניא רעכילטפַאטנעסיװ רשידיא רעד

 טנעזױט 11 רעכעה טקורדענּפָא טוטיטסניא רעד טָאה ץנעטסיזקע
 -סיורַא ןעבָאה ריס .שידיא ןיא רוטַארעטיל עכילטפַאשנעסיװ ןעטייז
 יד ןעגעװ) סעיצקעס ריפ יד ןופ ןעטפירש דנעב עסיורג ןעבענעג
 סיױרַא טיג ײזומ-רעטַאעט רעד ,(דייר וצ ןעמוק ךלַאב טעװ סעיצקעס
 ,"עמארד ןוא רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג רעד רַאפ וויכרַא , םעד
 א ןעבעגעגסיורַא טָאה טוטיטסניא ןופ ?ײטּפָא רענַאקירעמַא רעד

 רעכיב עניצניא ךס א ךיוא ןַארַאפ ."'סקנפ, לַאנרושז םענהעש

 -עג ס'ווָאנבוד .ש רָאסעּפָארּפ ,לשמל ,טקורדענּפָא טָאה ָאוויי רעד סָאװ

 | ,דנעב 2 ןיא םזידיסח ןופ עטכיש
 איי, לַאנרושז רעכילטַאנָאמ רעד סױרַא טהעגנ ,1981 ,ראונַאי ןופ

 רעשידיא רעד ןיא ןעמָאנ ַא ןעמוקַאב ןיוש טָאה סָאװ ,"רעטעלב

 .רושז רעטיווצ א .טלעװ רעכילטפַאשנעסיו רעשידיא-טינ ןוא
 טרעוו ,"טוטיטסניא ןעכילטפַאשנעסיװ ןעשידיא ןופ תועידי, יד ,לַאנ
 ךיז טקורד ןעטרָאד ;סָאד טגנַאלרַאפ סָאװ ןערעדעי וצ יירפ טקישעג
 ןופ .ָאװיי ןופ ןעטייקגיטעט יד ןעגעוו עיצַאמרָאפניא שיטַאמעטסיס
 ןענרעל וצ לעיצעּפס ,לַאנרושז רעטירד ַא ךָאנ טנַאלּפענ טרעו 95

 | .שידיא ןעדייר ןוא ןעביירש גיטכיר

 ,סעיצקעס ריפ יד

 ואו ,טוטיטסניא ןופ סעיצקעס ריפ יד וצ רימ ןעמוק רעטציא

 טרעוו ,טייברַאשרָאפ יד ,טייברא עכילטפַאשנעסיו עכילטנעגייא יד

 .ןָאטענּפָא

 -טריו יד סיוא טשרָאפ עיצקעס עשיטסיטַאטס:שימַטנָאקע יד

 ענעדישרַאפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ ענַאל עכילטפַאש

 -נוא ןעשרָאפ טימ ןעמונרַאפ ןיא עיצקעס עשירָאטסיה יד רעדנעל

 רעד ףיוא טייברַא עיצקעס עשיגָאלַאליּפ יד ,טייהנעגנַאנרַאֿפ רעז

 עשיגָאגַאדעּפ-שיגַאלָאכיסּפ יד ,רוטַארעטיל ןוא ךַאדּפש רעשידיא
 םעד ןופ גנולקיוטנע עניטסיינ ןוא עשיזיפ יד טרידוטש עיצקעס

 טנעהַאנ .ןעמעטסיס-לוש עשידיא ענעדישרַאפ יד ןוא דניק ןעשידיא

 טריסערעטניא סָאוװ ,גנושרָאפ טגעגוי ;יײװצּפָא רעד טהעטש רהיא וצ

 ןוא טנעגוי רעשידיא רענידנסקאוורעטנוא רעד טימ רקיע רעד ךיז

 | | .ןעגנובעלרעביא ערהיא

 ,.רענליו אקוד טינ ןענייז סעיצקעס עֶלַא יד ןופ רעדילנטימ יד

 ןיא נידנעטש ןעציז ערעייז רעדילנטיס 40 בורק יד ןופ ,טרעקראפ

 -ראפ רעביא ןעפראוואוצ ןענייז ערעדנַא יד .6 יװ רהעמ טינ ענליוו

 עקירעמא ןיא דָארג) עקירעמא ןוא עפָאריא ןופ רעדנעפ ענעדיש
 יד ןליפַא ןוא ,(רעדילנטימ ענידווערחיר רהעז עכילטע רימ ןעבָאה

 סָאד ןוא .ענליו ןיא עלַא טינ ןעניואוו סעיצקעס יד ןופ רערהיּפנָא

 טוטיטסניא ןופ טייברא יד טרעו םעד ךרוד ?ייו ,יױזַא טונ זיא
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 ,טלעוו עשידיא עצנַאנ יד ןעניוצעגניירַא םהיא ןיא טרעוו סע ,רעטיירב

 ןעפיול ,טוטיטסניא ןופ ָארויב ןעלַארטנעצ םעד ןיא ,ענליוו ןיא רעבָא
 טיײברַא סע יו ןעסייו ענליוו ןיא ָאד ריס .םידעפ עלַא ףיונוצ ךיז
 טהעג רעמָאט .עלעקניו רעדעי ןיא ןישַאמס עכילטפַאשנעסיװ יד
 עיגרענע יד ואו ץענרע טרעוו רעמָאט ,גנונעדרָא ןיא טינ סעּפע
 .ןעטכיררַאפ וצ דלַאב סָאד רימ ןעכוז ,טכַאװשעגּפָא

 .עיצַאינַאגרָא יד

 םעד ךיוא רימ ןעטלַאה ָאושי ןופ ָארויב ןעלַארטנעצ םעד ןיא
 טייברא רעלעגָאיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד ןופ קפוד ן'פיוא רעגניפ
 טוטיטסניא רעד טייקגיניילק ןייק טינ זיא סָאד .טוטיטסניא ן'רַאפ
 ַא רָאנ ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ,זיא רע סָאװ סָאד ןעוועג טינ ךָאד טלָאװ
 -ייז רעדנעל 18 ןיא עיצוטיטסניא עשילוּפ ַא רָאנ רעדָא רענליוו
 ןעכילטפַאשנעסיו ןעשידיא ןופ דניירפ, ןעטפַאשלעזעג ןַארַאפ ןענ
 -וצ ,רימ ןענעכעררַאפ עטסגידווערהיר יד וצ ןוא ,"טוטיטסניא
 סעיצַאזינַאגרָא ייוצ דָארג ,עטיל ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ךיילג
 "אוי ןופ דניירפ, טפַאשלעזעג יד :; םי טייז רעטייוצ רעד ףיוא
 -גרַא) עניטנעגרַא ןיא ןוא (?ײטּפָאמַא) ןעטַאטש עטגינייארַאפ יד ןיא
 טיג סע רעוו רערעדעי :ןעגָאז רימ ןענעק אמזונ ַא ןהֶא .,(לײטּפָא

 ןעגנַאהעגסיוא ןיא סָאװ רעדנירג יד ןופ המישר רעד ףיוא קוק ַא
 אטינ זיא סע זא -- ןיילַא סָאד טהעז ןינב רעזנוא ןופ לוביטסעוו ןיא

 גנורעקלעפַאב רעשידיא רעשּפיה נינעװו ליפ ַא טימ דנַאל ןייא ןייק
 סָאד ,ןינב-ָאוװיי םעד ןעלעטשפיוא ןיא טקילײטַאב ןייז טינ לָאז סָאװ
 -סױרַא ןענייז ףירב 8706 .טפאשנעסיו רעשידיא רעד ןופ זיוה

 ןעטצעל םעד ןופ ףױלרַאפ ןיא טוטיטסניא ןופ ָארויב ןופ ןעננאגעג
 יד טנעכערעגניירא טינ ,ןעמוקעגניירַא ןענייז ףירב 2091 ןוא רהאי
 ןעמוק סָאװ ןעטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ רעטנעזיוט רעגילדנהעצ

 יד טייצ ךָאװ א רַאפ רעביא ױזַא טקוק ןעמ ןעוו רהָאי ן'כרוד ןָא
 טלָאװ ָאד יו ?היפעג םעד ןעמ טָאה ,טוטיטסניא ןופ ץנעדנַאּפסערָאק

 / סע .טלעװ רעלערוטלוק רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ ץרַאה סָאד ןייז

 טהעטש טוטיטסניא רעד סָאװ ,רענליוו זנוא רַאפ היכז עסיורג ַא זיא
 ,טָאטש רעזנוא ןיא ןייא

 .רענעלּפ טיינ

 טָאה ,19284 ,רעבָאטקָא ןעטימ ,לעקיטרַא םעד ביירש ךיא ןעוו

 -רַאפ רעלַארטנעצ רעד ןופ עיסעס ַא טנידנערַאפ טשרָאקַא ךיז
 רעכלעוו ףיוא ,טוטיטסניא ןעכילטפאשנעסיו ןעשידיא ןופ גנוטלַאװ
 ןופ םירבח ךיוא ,רעוט רענליו יד ץֹוח א ,ןעוועגייב ןענייז סע
 . ןעטכיראב טרעהענסיוא ןעבָאה רימ .רעדנעל ןוא טעטש ערעדנַא
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 עניטכיו לָאצ ַא ןעמונעננָא ןוא טײברַא רענענַאטענּפָא רעד ןענעוו

 ,לעיצעּפס ניטכיוו ןענייז ייז ןופ ייווצ .,ןעסולשַאב

 טימ ןענעגונַאב טינ ןָא רעטציא ןופ ךיז טעוװ טוטיטסניא רעד

 טריּפש רע רָאנ ,טיײילסטפַאשנעסיו עגיטרַאפ ךיז ןעשיווצ ןעדניבראפ

 ענני ן ע ד ? י ב ס י ו א ןעמענ וצ טסעפ נונעג ןיוש ךיז

 -יו רעזנוא טפנוקוצ רעד ןיא ןעמענרעביא ןעלָאז סָאװ ,ןעטפערק

 עלעיצעּפס ייז רַאּפ ןעגנערבּפָארַא ןעלעוו רימ .טיײברַא עכילטּפַאשנעס
 טָאה ערעדנַא ןעשיוצ ;ןעטײברַא ייז טימ ןעלָאז סָאװ ,ןערָאטקעל

 טעװ טייברַא רעד בילוצ זַא ,טנָאזענוצ ווָאנבוד .ש רָאסעּפָארּפ זנוא

 עניילק ןעטנַאריּפסַא ןעלהָאצ ןעלעוו ריפ .ענליוו ןייק ןעמוקּפָארַא רע
 -ךאפ ֹוצ רעגנירג ןייז ייז לָאז סע ידכ ,(סּפישוָאלעפ) סעידנעּפיטס

 ןעטנַאריּפסַא עכלעזַא .,טייברַא רעכילטפַאשנעסיװ רעד טימ ךיז ןעמענ
 ןעבָאה רשפא רימ ןעלעוו רעטעּפש ;18--10 ןעמענניירא רימ ןעלעוו

 ןעבָאה רוטנַאריּפסַא יד ,לָאצ רעייז ןערעסערגרַאפ וצ טייקכילנעמ ַא

 חמצ .רד ןופ גָאטסטרובעג ןעט70 םעד דובכל ןעפאשענ רימ

 .ןעמָאנ ןייז ןענָארט טעו יז ןוא ,דַאבַאש

 1088 ןיא .,רערעניטכיו א ךָאנ זיא סולשַאב רעטייווצ רעד

 .ןערָאװעג טעדנירגעג ןיא טוטיטסניא רעד טניז רהֶאי 10 טרעוו

 -ךרָאניא 1988 טסוניוא ןיא רימ ןעלעוו טייהנענעלעג רעד בילוצ

 רעד ןופ רָאּפנעמַאװצ ןעכילטלעופַא ןעטשרע םעד ענליוו ןיא ןענ
 ןערהָאפפיונוצ ךיז ןעלעו סע .רוטלוק הא טּפַאשנעסיװ רעשידיא

 -יירש סָאװ עכלעזַא ייס .טײלסטמַאשנעסיו עשידיא רעדנעל עלַא ןופ

 ,ןעכארּפש ערעדנַא ןיא ןעטייברא סָאװו עכלעזַא ייס ,שידיא ןעב

 ךיוא ךיז ןעלעו סע .ןעדנובראפ זנוא טימ ךיז ןערדיּפש ייז רָאנ
 ,רערהעל עשידיא ,ןערָאיטקַא עשידיא ,רעביירש עשידיא ןערָאפפיױנוצ

 ןעביילק סע זַא ,ךיוא ןערעה ריס .םינינע ערעייז ןעדיירוצמורַא ירכ

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ךס ַא טסַאנ וצ זנוא וצ געט ענעי ףיוא ךיז

 רעד ןופ רעהַא ןעמוקּפָארַא ןעליוו ןוא ענליוו ךָאנ טקנעברַאפ טָאלנ
 רעד ןֹוא .בוט-םוי ַא ןיא רָאנ ,ךָאװטימ ןעטימ א ןיא טינ דמערפ

 רעשידיא רעצנַאג רעד ןופ בוש -םוי א ןייז טעוו איי ןופ בוט-םוי

 | .ענליוו

 רָאפנעמַאזוצ ן'פיוא טסעג יד ןעשיווצ זַא ,רעכיז ןענייז רימ

 ןופ רעדילנטימ ןוא רעוט ,רערהיפ ךס ַא ןעבָאה ךיוא רימ ןעלעוו

 גניר רעטייברא רעד ייס .גניר רעטייברא ןופ 267 שטנערב םעד

 ןעיובפיוא ןיא קלח ַא ןעבָאה 260 שטנערב רעייא ייס ,ןעצנַאגניא

 טמוק .טוטיטסניא ןופ ןעסינענ רעטציא טמוק ָאט .טוטיטסניא םעד

 -לוק ןוא טפַאשנעסיו רעשידיא ןופ רָאפנעמַאזוצ ן'םיוא ןערָאפ וצ

 -ניא ןיא ןייז טעו רהיא .1958 ,טסוניוא ןיא ענליו ןיא רוט

 .םיטַאנעלַאב-טימ עטניילעגנָא :רהעמ ךָאנ ,טסעג עטניילעגנָא טוטיטס



 ,לעמעצ ַאינַאפ

 ,ןייארַאפ ןעיורפ ןעשידיא רענליוװ ןופ גנוהעטשטנע יד

 -וצ .טגידנעעג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו יד

 יד ןענַאטשעג ןיא ןעכַארבוצ ןוא טריניאור

 -לָאפ המחלמ יד ןֹופ טעטכינרַאפ .ענליוו עטלַא

 ,טכַאמ-סנָאיצַאּפוקֶא רעד ןופ ןעניוזעגסיוא ,ןעג

 הגרדמ עטסכעה יד טכיירנרעד ענליו טָאה

 -עגנוה ,עטריסַאלקעד .תוקחד ןֹוא טיונ ןופ

 ןעבָאה סנעטָאש ענירעננוה:בלַאה ןוא עגיר

 -ןָאלרָאװרַאפ יד רעביא טחערדענמורַא ךיז

 ףָאנ ןעבָאה עכלעו ,ןעשנעמפ .ןעסַאנ עט

 -רעד גנולצולּפ ךיז ןעבָאה ץנעטסיזקע עטרעכיזעג ַא טָאהעג ןעטכענ

 ,ןענרָאמ ףיוא ןעוויטקעּפסרעּפ ןהֶא ןוא טנייה ַא ןהִא ןהעז

 . רלאשפא א

 ךָאנ זיא ,רענעמ יד ןופ ענַאל יד ןעװעג ןיא רעווש ביוא ןוא
 רעשידיא רעד ןופ ענַאל יד ןעוועג רעזָאלסגנַאנסיוא ,רערעווש ליפ
  ,יֹורפ יד זַא ,סעיצידַארט עשידיא עטלַא יד ןיא ןעניוצרע .יורפ

 ןעשימָאנָאקע ןיא לייטנא ןעויטקַא ןייק ןעפרַאד רעטומ ןוא רעטכָאט
 רעייז ןופ ןובשח ן'פיוא ןעבעל זיולב ןעזומ ןוא ןעמענ טינ ןעבעל
 ךיז ראפ יורפ עשידיא יד ןהעזרעד גנולצולּפ טָאה -- ןַאמ ןוא רעטָאּפ
 טינ רהעמ ןענייז רעטָאפ ןוא ןַאמ רעד .םוהת ןערעיוהענמוא ןא
 יז ןיא ןיילַא ,ךָאי ןעשימָאנָאקע ןערעווש םעד ןעּפעלש וצ ןעווענ לגוסמ

 ?נעווסיוא רעד ָאזלא ןיא ןאוו ,טסַאּפענוצ ןוא טיירגעגוצ טינרָאג וצ

 קרַאטש ךיוא ךיז ןעבָאה הדירי רעשימָאנָאקע רעד טימ ןעמאזוצ
 ןאד ןענייז ןעיורפ ?יפ רהעז ןוא תודוסי עשילארָאמ יד ןָאטעג ?עקאוו א
 .גנאגרעטנוא ןעשילַארָאמ ןופ גערב םייב ןענַאטשעג

 רעייז טימ סלאמאד ןעבָאה סנירעוט עכילטפאשלעזעג עּפורג א

 ַא ןעסעּפָא ןעבעג וצ קיניו זיא טציא זא ,טלהיפרעד שוח ןעטנוזעג
 -רעד ןעבָאה ייז .ןעניטפרעדאבטיונ א דנב א ןָאטוצנָא ,ןעגירעגנוה |

 ,עוויטקודטסנָאק א ,עגיד'תושממ א ןייז טציא זומ ףליה יד זא ,טלהיפ
 םעד ןעכַאמ ,טיײקגיזָאלנעדָאב עשידיא יד ןעלייחה ךילדנירג זומ ןעמ זַא
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 ןיא ןיא ןאד .ןיטקודארּפ יורפ עשידיא יד ךילכעזטּפיוה ןוא ןעדיא

 עויטקורטסנָאק עכינ : גנוזָאל רעד ןעראוועג ןעפראוועג 1925 רהָאי
 עעדיא רעד ןופ סרָאטַאיציניא יד ."יורפ רעשידיא רעד רַאפ ףליה

 ןוא ןעפלעה וצ ןעליוו ןעטונ םעד רעסיוא ,טנָאמראפ טשינרָאנ ןעבָאה
 -ּפע .ט יורפ טהעג 1094 גנַאפנָא .ןעוועג נונעג ןיא סָאד זַא ,םינּפא

 א = ןופ ןירעצוזרָאֿפ -- ןיוטשפע  ַאנװַאקרַאס .ַאנַאיטַאט

 .ןייארַאפ-ןעיורפ ןעשודיא רענליוו

 א ןיא ןיירא (ןייאראפ-ןעיורפ ןֹופ ןירעציזראפ ענירהָאיגנַאל יד) ןייטש

 רעייז ןערינעלעד ייז .דנאבראפ-ןעיורפ רעוועשראוו ן'טימ טקַאטנָאק

 ןופ לעדנערעק םעד טריזינַאנרַא עכלעוו ,ןייטש ?חר יורפ ,ןירעציזרָאפ

 -קורטסנַאק עכינ, ףירנַאב םעד ןעריזילַאער וצ ידכ .ןייאראפ רעזנוא
 עהייר ַא ןענעפע וצ ןעסָאלשַאב טרעוװו ,"יורפ רעד ראפ ףליה עוויט

 -ַאל םענעדיישַאב ,םעניילק ַא ןעמ טנניד קעווצ םעד וצ .ןעסרוק-ךאפ
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 שעוו ,רעדיילק ןעהיינ ןענרעל ןָא ךיז ןעננאפ ךעלדיימ עּפורג ַא ןוא לאק

 .יירעצוּפ-טוה ןוא

 ךיוא עּפורג וויטאיציניא עניזָאד יד טרהיפ טייצ רעבלעז רעד וצ

 ןעבלעז םעד ןיא .יורפ-ןעסאמ רעד ןעשיווצ טייקגיטעט עלערוטלוק א

 ,םעיצקעל ,ןעגנוזעלרַאפ טכַאנוצ-גָאטיײרּפ עֶלַא ןייא ןעמ טנעדרָא לַאקָאל
 "ןעסאמ עטעווערָאהראפ יד ואוו ,ןעכיילנרעד ןוא ןעננוטייצ ענידעבעל

 ,הביבס רעלערוטלוק רעמענעגנא ןַא ןיא הורּפָא ןא טניפענ יורפ

 -עג ךילגעמנוא זיא'ס .טמערָאראפ קראטש ןעוועג זיא טָאטש יד

 רעבָא ,ןייאראפ םעד ןעלקיוטנע וצ ידכ ןעלטימ ןעניפעג וצ ןעוו

 ןעריטסיזקע זומ ,נידנעווטיונ-סנעבעל זיא'ס סאוו סָאד זא ,סיוא טזייוו

 .םילושכמ עלַא ףיוא נידנעקוק טינ ,ןעלקיווטנע ךיז ןוא

 -ןעיורפ ןעשידיא רענליוו םייב ענעסקַאװרעד רַאפ ןעסרוק-ךַאפ
 ,טייברַא רעד ייב טייברַא-ןעטעסרָאק ןופ גנולייטּפָא ,ןייאראפ

 ןייאראפ-ןעיורפ רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ רהאי 10 יד ראפ

 רע זא ,טייקניטעט ןייז טנייוצראפ ןוא טלעקיווטנע קרַאטש יוזא ךיז

 עלערוטלוק יד ןיא רעטרע עטסנעהעזעגנָא יד ןופ םענייא טמענראפ

 ןַארַאֿפ טינ ,ץניווָארּפ רענליוו ןוא ענליוו ןופ תודסומ עכילטפאשלעזעג

 -לעוו ןיא עגארפ עלערוטלוק ןוא עשיטילָאּפ ,עכילטפאשלעזעג ןייא ןייק

 .טראוו ניגָאוװ ןייז ןענָאז טינ לָאז ןייאראפ-ןעיורפ רעד רעכ

 ןיא טכיירנרעד ןייאראפ רעד טָאה גנולקיוטנע-טּפיוה יד רעבָא

 ןעיורפ עשידיא יד ןעשיווצ ףליה עוויטקורטסנָאק ןעטיײרּפשראפ ןייז

 ןייאראפ-ןעיורפ רענליו רעד טנַאמראפ גָאט ןעניטנייה ייב ..ןעסאמ

 ךאפ ,טכער:הכולמ טימ יירעדיינש ראפ לוש-ךאפ עטרינַאיסעצנָאק א
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 סעטשטנעה ,טײברַא ןעטעפרָאק ,יירעצוּפ-טוה ,יירעהיינ-שעוו ןופ ןעסרוק

 עלא ףיוא ךיז ןענרעל ?כה ךסב .טייבראיטנאה עשירעלטסניק ןוא

 ןעטביש עטסמירָא יד ןופ ךיז ןעריברעוו ייז .תודימלת 200 זיב ןעסרוק

 -בעט ןוא ןעיורפ ץלַא ןענייז סָאד .ננורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ

 ,עטריסַאלקעד ןוא עזָאלסטייברא ,םיתב-ילעב ענעלַאפעג ןופ רעט

 ,טגנידנעעג ןעסרוק ןוא לוש יד ןיוש ןעבָאה ןעיורפ ?הָאצ עסיורג ַא

 .טייברא ןא ןערהיפ ןוא טנעדרָאעגנייא גידנעטשנא ןזיא טייחרעמ יד

 -שרַאפ ןיא טרירנימע ןעבָאה עליפ .ןעבעל ןענידנעטשבלעז ,ןעמַאז
 -רענא רעייז טזייורעד ףירביקנַאד לָאצ עסיורג יד ןוא רעדנעל ענעד

 -רוק-ךאפ עלא ןופ סניטנעװלַאסבא יד .ןייאראפ-ןעיודפ ן'רַאֿפ גנונעק

 -רַאפ ייז לייוו ,ןענדרָאנייא טוג רעבירעד ךיז ןענעק ןייאראפ םייב ןעס

 לוש יד .סנירָאטיײברא-עטריציפילאוק ךיוה סלא ןיוש לוש יד ןעזָאל

 טינ ןערעוו ןוא תוחוכ-רערהעל עניסאלק-טשרע ןעציזַאב ןעסרוק ןוא

 ףיוא פא םאזכאוו ךיז ןעפור רָאנ ,עדָאטעמ ןייא ייב טרעווילגרַאפ

 .גנומָאקלַאפרַאפ רעדעי ףיוא ,עדָאטעמ-ןערעל רעיינ רעדעי

 וצ ןירעליש רעד טייקכילנעמ יד טיג ןייאראפ ןופ ננוטלאווראפ יד

 עקַאט סָאד זיא טפָא ןוא .קנַאב-לוש ן'םיוא נידנעציז ךָאנ ןענידרַאֿפ

 .החּפשמ רעצנאנ רעד ראפ הנויח ןופ רוקמ רעניצנייא רעד

 טימ טקאטנָאק םעד רעביא טינ רעבָא טסייר ןייאראפ-ןעיורפ רעד

 טָאה רָאנ ,ןעסרוק ןוא לוש יד ןענידנע ן'כָאנ ךיוא תודימלת ענייז

 ןענדרַאנייא םייב ייז טפלעה ,ניוא ן'פיוא ןירעליש עטנידנעענ עדעי

 ןיא ןעטייקנירעװש ענעדישראפ ייב ףליה וצ נידנעטש ייז טמוק ,ךיז

 -קירוצ נידנעטש ןעק ןירעליש עטנידנעעג עדעי .ךאפ ןופ טכיזניה

 ,הצע ןא ןענערפ ,ךאפ רהיא ייב ןעמָאקלָאפראפ ךיז לוש ןיא ןעמוק

 ,לנ ,ד .א

 ןיא עניצנייא יד ,ןייאראפ-ןעיורפ רענליוו רעד טנַאמרַאפ םעד ץוח

 -עליש יד ואוו ,לוש-טפאשטריו עשידיא טנענעג רענליוו ןוא ענליוו

 ,ןעכָאק יו ,טפַאשטריװ יד ךילדנירג ןוא ?אנָאיצַאר ןענרעלרע סניר

 ץ'ראפ ןעהיינ ,גנורחיפ-ךוב-זיוח ,ןענינייר-שימעכ ,ןעריוורעסנָאק ,ןעקַאב

 וו .זַא .א ךיורבענ ןעכילזיוה

 -ןעיורפ רעד טָאה לוש עטנַאמרעדנעביױא יד ןענעפערע ן''טימ

 "ענג רע טָאה תישאר .ןעליצ ייווצ ןעכיירנרעד וצ טבערטשעגנ ןייאראפ

 רעשידיא רעד ראפ טייקניטעט ןוֿפ גייווצ ןעטיירב א ךָאנ ןעניוועג טלָאװ

 ,לייטרוארָאפ םעד ןעכערבוצוצ טבערטשעג רע טָאה תינשהו ;'יורּפ

 .ךַאפ ַא וצ יו טפַאשטריוװדזיוה וצ ןעדיא ייב גידנעטש ןופ טשרעה סָאװ

 .ןעכיירנרעד וצ ןעננולעג עקאט סָאד םהיא זיא סָאמ רעסיורנ א ןיא ןוא

 שירָאטַאנלבא טצעי זיא טכַאמלוש רעד ןופ גנונדרַאראפ רעד טיול
 ?וש-טפַאשטריוו יד ןעכוזאב וצ ןעלוש-סקלָאפ יד ןופ סנירעליש יד רַאֿפ
 | ,ןייאראפ-ןעיורפ ןופ
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 -ךַאפ זיולב ןעבענ ן'טימ טינ רעבָא ךיז טנעגונאב ןייארַאפ רעד

 וצ ןעטייקכילנעמ עלא טימ ךיוא טכוז רָאנ ,תודימלת ענייז גנודליבסיוא

 ךיז טניפעג ןעסרוק ןוא לוש רעד ייב אווינ ןעלערוטלוק רעייז ןעבייה

 -ניא טרעו/ס .רעכיב עשיליוּפ ןוא עשידיא ןופ קעטָאילביב עכייר א

 .א עטכישעג עשידיא ,רוטארעטיל ,עינָאלָאיב רעביא סעיצקעל טנעדרָאעג
 -רַאפ גנוטלַאװרַאֿפ יד ואוו ,ןעטנעוַא-ןעילימַאפ עמיטניא ךיוא לג ,ד

 רעסיורג ןייא ןופ רעדילנטימ יוװ ,תודימלת יד טימ ןעמאזוצ טגניירב

 ,החּפשמ

 ךיז טמענראפ יורפ רעד ראפ ףליה עוויטקורטסנָאק טימ רעסיוא

 ,גנוגרָאזראפ רעדניק טימ סָאמ רעסיורגנ א ןיא ךיוא ןייאראפ ןעיורפ רעד

 רעד ןעבעג וצ קינייוו ךָאנ זיא'ס זא ,ןהעזעננייא טָאה גנוטלַאװרַאפ יד

 -ייברא וצ גניהור טייקכילנעמ א ןעבענ ךיוא רהיא זומ'מ ,טייברא יורפ

 ןעכלעוו ,דניק ןיילק רהיא ןופ ןעיירפאב רעטומ יד זומ ןעמ .ה..ד ,ןעט

 . רחיא טדניב סע רעדָא ,רקפה ףיוא ןעזָאלוצרעביא ןעננואווצעג זיא יז

 קעװצ םעד וצ .ןעטייברא ןהענ טינ רהיא טזָאל ןוא בוטש םוצ וצ
 יד ראפ ,םייהרעדניק נָאט א ןעפאשענ ןייאראפ ןעיורפ רעד טָאה

 ,סעקרעלדנעה:קראמ ןופ רעדניק ראפ ,טָאטש ןופ רעדניק עטסמירָא

 ןענעלפ עכלעוו ,רעדניק יד טא .ןעכיילנרעד ןוא סנירעטייברא-קירבאפ

 עשידיא עניצומש ,עננע יד ןופ ןעראוטַָארט יד ףיוא ןערענלַאוו ךיז

 -סניפ ,עטלאק יד ןיא ןעסָאלשראפ ןייז ןענעלפ עכלעוו רעדא ,ךעלסעג

 -ניק ענינוז ,עניטכיל א ןיא טנייה ךיז ןעניפעג -- סרעלעק ערעט

 .ןעניוצרע ןוא טרענרע לאנָאיצַאר ןערעוו ייז ואוו ,םייח-רעד

 ליפ טקנעש ןייארַאפ-ןעיורפ רעד ןעכלעוו טיבעג רעניטכיוו ַא ךָאנ

 ,תוכּפהמ ערעדנא ןעשיווצ .ץוש-ןעיורפ רעד זיא --- טייקמאזקרעמפיוא

 דנעריזילַאראמעד קראטש ךיוא יז טָאה טכאמעגנָא טָאה המחלמ יד סָאװ

 עכילטרַאװטנאראפנוא ,ןעבעל-ןעילימאפ ןופ טייקנייר יד ףיוא טקריוועג

 טזָאלענרעביא ןוא רָאוװריוװהמחלמ םעד טצונעגסיוא ןעבָאה ןעטנעמעלע

 עטנייוצראפ א טרהיפ ץוש-ןעיורפ רעד .רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז

 רענעמ עכלעזא ןעניפענוצסיוא ידכ ,עיצקא-סֿפליה עכיידנלָאפרע ןוא

 -ימאפ ענעזַאלראפ ערעייז ןעפלעה וצ ןעגניווצ ייז ןוא סרעטָאפ ןוא

 עזָאלכאד טציש ןוא טייברא ,ףליח ךיוא טינ ץוש-ןעיורפ רעד .סעיל

 | .ךעלדיימ

 ןייז ןופ גָאט ןעטשרע ןופ טהעטש ןייאראפ-ןעיורפ ןופ שארב

 -ןעיורפ רעד ןעמעוו ראפ ,שנעמ א ,ןיטשּפע .מ .ט יורפ גנוהעטשטנע

 יורפ .עעדיא-סנעבעל ןוא קרעווסנעבעל ַא ןעראוועג ןיא ןייארַאפ

 ןעשירָאטאזינַאנרָא ןעשירעפעש ןוא תוחוכ ערהיא עלא ּפא טיג ןייטשּפע

 סעציילּפ ערהיא ףיוא עקאט טנַארט יז ןוא .ןייאראפ םעד טנַאלַאט
 .טייברא רעלופ'תוירחא רעד ןופ ךָאי ןעטסערג םעד

 טייבראעגטימ ננאל ןערהָאי טָאה ןײטשּפע .ס .ט טימ ןעמַאזוצ
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 -ןעיורפ ןופ גנוטלַאװרַאפ ןופ דילגטימ-זערהע רעד טקריווענטימ ןוא
 ווָאנאי יורפ .וָאנַאי תילנרמ יורפ ענעברָאטשראפ גנַאל-טינ יד ןייאראפ

 טימ שנעמ א .ןייאראפ םעד ןעבענענּפא תוחוכ עטסעב ערהיא טָאה
 -עג ןופ ןעסנאוינ עלא טכַאמענכרוד יז טָאה ,עינרענע ליפ רעייהעגמוא

 ,טייקניטעט רעכילטפאשלעז

 ןירעדולגטימ ןערהע עגירהָאו-גנַאל -- ַאװָאנַאו תולגרמ
 ןעשידוא רענליו ןופ גנוטלַאוװרַאפ ןופ

 .1084 ,260 .בעפ ןעברָאשעג ,ןייארַאפ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז יז טָאה סרעדנוזאב

 עמערא ןעפלעה טימ טייקניטעט רהיא יז טָאה ןעננאפעננא .,עיצאּפוקָא

 -ופ ןופ גייוצ ןייא ןייק ןעוועגנ טינ ןזיא ךָאנרעד .םירוחכ-הבישי

 -ביט ןייק רהיא ןיא טָאה ווָאנאי יורפ סאוו ,טייברא רעשיּפָארטנאל

 רענירעגנוה א ןעוועג ןיא'ס רָאנ וואו .ןעמונעג טינ ל?ייטנא ןעגיט
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 טָאה רעדנעדייל ַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ואוו ,טכַאמעג טָאז םהיא יז טָאה

 יד טנַאקעג טינ ענליו ןיא טָאה רעו .טרעדנילעג ןעדייל ענייז יז

 זיוה ןופ ןהעג טגעלפ עכלעוו ,ווָאנאי יורפ ןופ רוגיפ עקנאלש ,עכיוה

 ןענַארטעגניירא םוטעמוא טָאה ןוא טנאה ןיא עלעקעטש ן'טימ זיוה וצ

 רהיא טימ נידנעטש .רעמענ םעד ייס ,רעבעג םעד ייס ,ףליה ןוא טסיירט

 ןעועג רעבָא זיא ווָאנאי יורפ .ץיוו ןעפראש ןוא רָאמוה ןענידעבעל

 .טייצ רעד ןופ םעטִא םעד טלהיפעג קרַאטש טָאה יז ןוא דנעלהיפ-ןייפ

 עדנעהעגייבראפ ןעבעג זא ,טלהיפרעד יז טָאה שוח ןעטנוזעגנ רהיא טימ

 ןעפלעה זא ,טלהיפרעד טָאה יז .גינייוו ךָאנ זיא ףליה עשיּפָארטנַאליפ
 ּפִא שפנו בלב ךיז יז טיג ןאד .ףליה עוויטקורטסנָאק ןעבעג טסייה

 טנידעג רענלעז רעיירט א יו טָאה יז ןעמעוו ,ןייאראפ-ןעיורפ םעד

 .נוצ-םעטָא ןעטצעל רחיא זיב
 יירט טביילב ןוא הדבא עסיורג יד ּפֶא טצאש ןייאראפ ןעיורפ רעד

 ,טייברא רעשינרענע רעטכאפליפראפ ךרוד גנוקניידנָא רחיא

 טימ ןייאראפ-ןעיורפ רענליוו ןופ רעפעש ןוא רעיוב יד ןעשיווצ

 -אקירעמא רעד טרָא ןעטסבושח םעד טמענראפ ןעטלַאטשנא ענייז עלא

 ןופ רָאטקעריד רעד ךילכעזטּפוה ןוא ?לכב "טניָאשזד , רענ
 טוג טָאה "טניַאשזד, רעד .ןַאמרעטיג .י רעה ,ןעליױּפ ןיא ?טניאשזד,

 ןעיורפ רענליוו ןופ טייקניטעט ןוא ןעבאנפיוא ,ןעליצ יד ןענַאטשראפ

 טרידיסכוס םהיא .ןעפלָאהעג סָאמ רעסיורנ ַא ןיא םהיא ןוא ןייאראפ

 ןענישאמ-היינ ןעפיוק ,לאקָאל םעד ןעריטנָאמער ,ךיז ןענדרָאנייא ףיוא
 ןיפ ןעריטסיזקע סָאד ןעלעטשוצרָאפ ךיז רעווש .םירישכמ ערעדנַא ןוא

 -עמא םעד ןופ ננוקריוטימ ןוא ףליהטימ רעד ןֹהָא ןייאראפ ןעיורפ

 ,"טניאשזד , רענאקיר

 ,"ףילער סידייל, רענליו םעד ךיוא טמוק חכ רשיי ןעסיורג ַא

 .ןעפלָאהעג ןעטונימ ערעווש ןיא ןייאראפ ןעיורפ םעד טָאה רעכלעוו

 סנעטצעל ךיז טָאה טעטימַאק-ספליה רענליוו רעטנינייאראפ רעד ךיוא
 .ןעציטש וצ םהיא ןוא ןעריסערעטניא וצ ןייאראפ םעד טימ ןעגנאפעגנָא

 -ידיא רענליוו ןופ עטכישענ ןוא גנואייטשטנע יד סיוא טחעז יוזא

 ,לבוי ןענירהאיד10 ןייז רהאי-ייה טרעייפ רעכלעוו ,ןייאראפ ןעיורפ ןעש

 ןוא טייקנגיטעט ןופ דלעפ עטיירב ַא ךָאנ ךיז ראפ טָאה ןייאראפ רעד

 רעטנעהַאנ רעד ןיא טפָאה רע עכלעוו ,ןעבאנפיוא עלופ'תוירחא עסיורנ

 .ןעכילקריווראפ וצ טפנוקוצ



 .טדימשדלָאג  .ָא

 ןערהָאי יד ןיא ענליוו ןיִא עסערּפ עשידיא יד
1914-2 

 .המחלמ רעד ןופ רהָאי ןעטשרע ןיא 1

 "ףניירפ רעד

 ,גננוטייצ עכילגעט עשידיא עיינ ַא טעדנידנעג טָאה ןילָאנרַאמ ,פ

 ןעטפ8 םעד ,גָאטיירפ סיורַא זיא רעמונ רעטשרע רעד ."דניירפ רעד,

 -ירשענדעטנוא ןעוועג זיא רעבענסיורַא-רָאטקאדער סלא 1914 ,ילוי

 ַא .יורפ ס'רעבענסױרַא םעד ,ןילָאגרַאמ (הכלמ-הנח)} .מ .ח : ןעב
 רע טָאה טקורדעג רָאנ ,ענעגייא ןַא טַאהעג ןילָאגרַאמ טָאה יירעצעז
 -גיא ,ענליוו) "ןעימארּפ , יירעקורד רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנוטייצ ענייז

 (.8 ,קאלואערעּפ .טאנ

 .טילַאש השמ ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטסנינייווניא

 ןעט-81 זיב ,1914 ,ילוי ןעט-25 ןופ ןעגנַאנעג ןיא "דניירפ , רעד
 .ןערעמונ 194 לכה ךס ןענייז ןעננַאנעגסױרַא 1918 ,ץרעמ

 "קלָאפ סָאדא = -
 ַא טריזינַאגרָא יקציבַאב שובייל ןוא םוחנ רעדירב יד ןעבָאה ןַאד |

 ,יַאמ ןעט-22 םעד ,גָאטיירפ ןוא ,גַאלרַאפ-ננוטייצ ןעויטַארעּפָאָאק ןימ

 -רַאּפמוא רעכילגעט רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד סיױרַא זיא ,35

 -"רָאטקַאדער :ןעבירשעגרעטנוא ."קלָאפ סָאד , ננוטייצ רעשיאייט

 ענלאווַאז ,ענליוו ,רעברַאג .פ ןופ יירעקורד ; יקציבַאב ,5 רעבעגסיורַא

 ."רוזנעצ רעשירעטילימ ןופ טביולרע , --

 רֶאֿפ ַא םיכוסכס תמחמ ךיז ןעבָאה ןערָאטקַאדער עטסנינייווניא

 .ןעטיבעג לָאמ

 ןופ לעפַאב ַא טיול ,זיא ,1918 ,ילוי טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 -שיאערבעה עצנַאנ יד ןערָאװעג טלעטשעגּפָא ,שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ

 ןופ ןענַאגרַא ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ זיא ןַאד .עסעדּפ עשידיא

 ענליוו ןוא קָאטסילאיב ,סעדָא ,עשראוו ןיא טרָאװ ןעטקורדעג ןעשידיא

 סיױרַא ןענייז'ס יו םעדכָאנ ,"קלאפ סָאד , ךיוא ןערָאװעג טכַאמרַאפ

 .ןערעמונ גיצרעפ ןוא עכילטע םהיא ןופ

 ?טַאלבעגַאט רענליוו,

 לאומש טימ תופתושב שטיװָאניּפרַאק השמ טָאה ינוי ףוס ןיא
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 -ענַאט רענליוג םענעקיּפָאק א ןעבענסױרַא ןעגנאפעגנָא ןַאמיניירג
 -ייצ עניזָאד יד .רעטייברַאטימ יד ןעווענ ןענייז עדייב ייז ואוו ?טַאלב

 טכַאד ,"קלָאפ, ן'טימ ןעמַאזוצ ןערָאװעג טכַאמרַאפ ךיוא זיא ננוט
 ,רעמונ ןעט-18 ן'פיוא ,ךיז

 עשידיא עכילנעט-טינ יד ךיוא ןעפָארטעג טָאה הרזג עלַאטורב יד

 ,"טלעוו עשידיא יד , לַאנרושז ןעכילטַאנָאמ םעד -- ענליוו ןיא עסערּפ

 ןוא "ךעלעמייב עקנינירנ, ל?ַאנרושז-רעדניק ןעכילטנעכעוו-ייוצ םעד

 ."ךָאוו יד,

 אטאמאטיק :טאראטאואבבעט גארער יא

 .ענלווו ןוא ןעטפורשטייצ עשידיא עטסטלע יד

 "טלעוו עשידיא ידז
 ,1912 רהֶאי ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא ?טלעוו עשידיא יד,

 -טימ רעטסטנעָאנ רעד רעטנוא טרָאד סיֹורַא זיא ןֹוא ,גרוברעטעּפ ןיא
 ןופ .גרעבניצ .י ןוא ןערפע .י ,ווָאנבוד .ש ,גדובזניג .ש ןופ טייברַא
 .ןערעמונ 6 ?בה-ךס סיױרַא ןענייז ?טלעוו רעשידיא ,, רעגרובדעטעּפ רעד

 רעוװועשראוו יד ןעבָאה לַאנרושז םעד ןעבענסױרַא ףיוא טרידנעטערּפ
 רעטעדנירגעג סָאװ רָאנ רעד ןוא ?לַארטנעצ , טפַאשלעזעג-סגַאלרַאפ

 ;ַאלרַאפ ס'ניקצעלק יו ױזַא .ןיקצעלק .א .ב ןופ גַאלרַאפ דענליוו
 רהעז טימ (ן'רעטייוו .א קנַאד ַא) ןאד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא
 יד, זיא ,סנאסענער ןעניטסיײגילַאנָאיצַאנ ןופ ןעקעוװצ ענעביוהרעד
 -עג טריפעגרעביא רעבעגסיֹורַא רעגרוברעטעּפ יד ןופ "טלעוו עשידיא
 ,אטילד םילשורי ןייק ןערָאװ
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 ןהענוצסיורַא ןעביוהעגנָא לאנרושז רעד טָאה ,1918 ,דאונַאי ןופ

 רעד טימ ,שדוח עלַא רעלונער "טלעוו עשידיא יד , ןעמָאנ ן'דעטנוא
 -סױרַא-רָאטקַאדער רַאֿפ ,רעטייברַאטימ עניבלעזיד ןופ גנוגיליײטַאב

 יוניא רַאפ .,ןיקצעלק ,א .ב ןעבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא רעבעג

 -בעט רַאפ ,רענינ .ש ןערָאװעג ןעדאלעגנייא זיא רָאטקַאדער ןעטסנינ

 ,שטיװָאנַאמלַאק .ז גָאלָאליפ-רעקירָאטסיה רעד --- רערהיפסיוא ןעשינ

 .(ןוימד-לעב) ףיטש םוחנ -- לַאנרושז ןופ םינינע עלַא ןופ רערהיפ רַאפ

 ם'נופ רעכיב 12 ןעננַאנענסױרַא ןענייז 1918 רהָאי ןופ ךשמ ןיא

 1918 רהָאי ןיא ןוא רעכיב ןעביז סיױרַא ןענייז 1914 ןיא .לַאנרושז

 | .רעכיב 4 ---

 רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ "טלעוו עשידיא ,, יד זיא ,1918 ,ילוי ןיא

 -נוא ןיא ױזַא .,לָאמ עלַא ףיוא ןערדָאװעג טכַאמרַאפ עסערּפ רעשידיא
 ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעלַאנרושז יד ןֹופ רעטסנעש רעד ןעננַאנענרעט
 / .שיריא ןיא טאהעג זיא סע ןעו

 ."ףעלעמייב עקנינירגז
 -רושז רעטרירטסוליא רעכילטנעכעוו-יוצ א ,"ךעלעמייב עקנינירנ,

 ןעביוהעגנָא טָאה ,רעטלע ןעלעטימ ןֹוא ןעטסנניא ןופ רעדניק ראפ לַאנ
 ,רַאורבעפ ןיא ןיקצעלק .א .ב ןופ "גַאלרַאפ רענליוו, ןיא ןהעגנוצסיױרַא
 .א .ב ןעבירשעגנדעטנוא ןעוועג זיא רעבענסיױרַא-רָאטקַאדער ראפ- ,4

 .ןירעּפליײה .פ ןעוועג ןיא רָאטקַאדער רעטסנינייוװניא ,ןיקצעלק

 רעד ךיז טָאה ,1914 ,ילוי ןיא המחלמ רעד ןֹופ ךורבסיוא ן'טימ

 טנַאקעג טינ טָאה ןוא רעמונ ןעט-10 ן'פיוא טלעטשענּפָא לַאנרושז

 ןענישרע ןענייז רעבמעצעד ןיא .םישדח ריפ ןופ ךשמ ןיא ןעניישרע

 -ונ ןהעצ סיױורַא ןענייז 1918 רהֶאי ןיא ,12 ןוא 11 ןערעמונ יד

 ןופ ןערעמונ ףלעװצ יד טימ ןעמַאזוצ ןערעמונ 22 לכה-ךס ,ןערעמ

 שטיװעיַאלַאקינ יַאלָאקינ ןֹופ הרזנג רעזייב רעד רעביא .1914 רהָאי
 ,טכבַאמרַאפ לַאנדושז רעזיד ךיז טָאה

 "ףָאװ ידע |
 -ָאװ שירַארעטיל ןוא שימָאנָאקע ,ךילטפַאשלעזעג ַא ,"ךָאװ יד,

 .ז ,רענינ .ש ןופ גנומענרעטנוא עטַאוירּפ ַא ןעוועג זיא ,טַאלבנעכ

 וצ ןעביוהעגנָא טָאה "ךָאו יד, .ףיטש םוחנ ןוא שטיווָאנאמלאק

 "ענג טכַאמרַאפ ןיא יז ןיב ,1918 ,רַאונַאי ןעט-8-21 םעד ןעניישרע

 יד .רעמונ ןעט-24 ן'פיוא ,1918 ,ילוי ןעניד'כשוח ם'ניא ןערָאװ

 םוחנ ןוא שטיווָאנאמלאק .ז ,רענינ .ש ןופ ןענַאטשַאב ןיא עיצקאדער

 | ,ףיטש

 עטכישעג רעד ראפ רצוא ןַא ןענייז "ךָאו יד , ןעדעמונ 24 יד

 ןעבלַאה ןעטי1 ן'ראפ ןעדייל ןוא ןעפמאק ,ןעבעל ןעשידיא ןופ

 : ,1915 ןופ רהָאי |
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 "ןעטייווקיסגנילירפ ידח

 חסּפ דובכל גנולמאז עשירארעטיל ַא ,"ןעטייווק-סגנילירפ יד,
 .(.ּפָאק 8 ןיירּפ ,ה"ערת ענליוו ,"טנגוי, עבַאגסיוא)

 עלא טנעכערענסיוא רימ ןעבָאה ,לַאנרושז ןעזיד גידנענָאמרעד
 "עד תעשב ענליו ןיא סיױרַא ןענייז סָאוװ ,ןעבַאנסיוא עשידָאירעּפ
 ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד זיב המחלמ

 רער תעשב ענליוו ןיא ןעננוטייצ עכילנעט 2
 .עיצַאּפוקַא רעשטייד

 (1918 ,רעבמעצעד ןעט-81--1918 ,רעבמעטּפעפ ןעט-18)

 "טַאלב-נולפ ,
 ,ךָאװטימ ,ענליו ,1 רעמונ .גָאט ןעדעי טניישרע "טַאלב-גולפ,

 -סיורא-רָאטקאדער .ּפָאק 1 ןיײרּפ ,1918 ,רעבָאטקָא ןעט-13 םעד

 ןערָאװעג טרעכעהעג זיירּפ רעד זיא ןָא 28 רעמונ ןופ .דוש .ה רעבעג

 -כָאנ טלעטשענּפָא ךיז טָאה לעטעלב סָאד .ּפָאק 2 ףיוא .ּפָאק 1 ןופ

 -צעל , גנוטייצ עכילנעט יד ןהענסיורַא ןעביוהעגנָא טָאה'ס יוװ ,םעד

 | ."םעיינ עט

 "סעיינ עטצעלק
 ןהעגסיורַא ןעכיוהעגנָא טָאה ,גנוטייצ עכילנעט ַא ,"סעיינ עטצעל ,

 ןעועג טינ זיא הרושיּפָאק רעד רעטנוא .,1916 ,רַאונַאי ןעט-80 םעד

 ,רעמונ ןופ זיירּפ רעד .גנוטייצ ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ טנעכייצעגנָא

 ,יירעקורד .לעכיור .ד ,רָאטקַאדער רעכילטדָאװטנַארַאֿפ  .נינעפ 0

 -עג ןיא גנוטייצ רעד ןופ רעבענסיורַא .2 רענידרַאנרעב ,יקסדָאוװאז

 עשידיא, ,"ןמזה, ןופ רעבעגסױרַא רענעזעוועג) ןילָאנרַאמ ?עווייפ ןעוו

 -ָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג זיא גנוטייצ יד .("דניידפ רעד, ןוא "גנוטייצ

 .עשיטַארקָאמעד:-שיאיײטרַאּפמוא ןעכ

 רעד ןיא טייברַאטימ ףיוא ןעדַאלעננייא טָאה רעבעגסיורַא רעד

 -רושז ןוא ןעטַארעטיל עלענַאיסעפָארּפ עשיריא עֶלַא טעמכ גנוטייצ
 לעכיוד דוד .ענליוו ןיא ןענופעג טלַאמעד ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטסילַאנ

 רעטסנינייוניא סלא  .רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ רעד ןעווענ זיא

 ,טילַאש .מ ןערָאװענ טמיטשַאב זיא רָאטקַאדער

 -וִא יד טלעטשענּפָא ןעמ טָאה ,1917 ,טסונוא ןעט-11 םעד

 ןעט:16 םעד ,םורַא געט ףניפ ןיא .דעמונ ןעט-186 ן'פיוא טייב

 .187 רעמונ רענידנעפיול רעד סיױרַא זיא ,טסוגוא

 ינעעג ךיז טָאה ,(1918 ,רעבמעצעד ןעט-6) 288 רעמונ ןופ

 ןענייז ןעזייר ןמלז ןוא שטיװָאנאלּפַאק ןד .עיצקַאדער יד טרעד

 ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,הפי בייל .,גנוטייצ רעד ןופ ןעטָארטעגסױרַא

 טיִלַאש השמ ןוא רָאטקַאדער רעֶלעיציפָא רעד ןערָאװעג זיא ,דנַאלסור
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 -ער ןיא ןיײרַא רעדיו זיא ןָארטיצ .? ,ש .רעטסקינייוװניא רעד ---

 .עיצקַאד

 סױרַא זיא ,(גנַאנרהַָאי ןעטרעפ ןופ) 89 ,רעמונ רעטצעל רעד

 .1919 ,דאורבעפ ןעט-7 ,גָאטיירּפ

 "?ןמיטש רעונוא,

 -רעטיײברַא עשיטַארקָאמעדלַאיצַאס עכילגעט ַא ,"עמיטש רעזנוא,

 ןעװעג זיא לעּפעק ן'רעביא .עטיל רַאפ "דנוב , ןופ ןאגרָא ,גנוטייצ

 !ךיז טגינייארַאּפ ,רעדנעל עלַא ןופ רעירָאטעלַאדּפ : טפירשפיוא רעד

 .גינעפ 20 רעמונ ןופ זיירּפ ---

 ,1918--1004 ,ענליוו ןיא ןעגנוטייצ עשידיא עכולגעט

 -עד ןעט-ס םעד ,גאטשהענַאד סיורא ןיא רעמונ רעטשרע רעד

 רעד .ןערעמונ 99 לכה ךס ןענייז ןעגנַאגעגסיױודַא .,1918 ,רענמעצ

 םעד -- 1919 ,לירּפַא ןעט318 םעד סיױרַא ןיא רעמונ רעטצעל

 | .ענליוו ןיא טכַאמנעטַאר רעד ןופ גָאט ןעטצעל

 ןוא רעלקיטרַא-טייל ,רָאטַאזיליטס ,רָאטקַאדער רעטסנינייווניא

 -טנַאלַאט רעד ,78 רעמונ ן'זיב ,ןעוועגנ זיא רערהיפסיוא רעשינכעט

 .ךיידנייוו סקַאמ טסילַאנרושז ןוא גָאלָאליפ רעלופ

 ןייז טָאה גנוטייצ רעד ןופ קעװַא זיא ךיירנייוו סקַאמ יוװ םעדכָאנ
 ןיא סָאװ ,קיוװָאנ חסּפ טסילַאנרושז רעניהעפ רעד ןעמונדאפ ץַאלּפ
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 -קעװַא קירוצ ןעבילקענ ךיז טָאה ןוא עקירעמַא ןופ ןעמוסעג ןעוועג

 .ןערהָאפוצ

 ןֹופ ןעלאעדיא יד רַאפ ניטומ טפמעקענ טָאה "עמיטש רעזנוא,

 -רַא יד ןיא ,ןעהיײר-רעטיײברַא יד ןיא םזיטַארקָאמעד ןעטשלעפעג טינ
 ןופ טיײקצנַאנ ןוא טייקנידנעטשטסבלעז רעד ראפ ; ןעטַארירעטייב

 "עמיטש רעזנוא , ראפ ,ײטרַאּפ-רעטייברא רעשירָאטסיה רעשידיא רעד
 .ןעכַאמרַאפ וצ יז טאהעג ארומ טָאה'מ ןוא ײשּפָא טאהענ ןעמ טָאה

 רעד ןיא .גנוטייצ עשידנוב עטוג ןוא עכילרע ןא ןעוועג זיא סָאד

 ---יליגריו ,טדימשדלָאג .י .א ךיוא טנילײטַאב ךיז ןעבָאה גנוטייצ

 | / .,דנַא ןוא ןיקדירפ .א ,סּפוּפ ןסינ ,יאנומשח
 ןוא סיורג ןעוועג התעשב זיא "עמיטש רעזנוא , ןופ העּפשה יד

 ןעטכירעגמוא רהיא טרעיױדַאב קרַאטש ןעבָאה דעטייברַא עשידיא יד

 .גנַאגרעטנוא

 יי "טסינומָאק רעד ,

 רעד ןופ .ק .צ ןופ ןַאנרֶא רעד ןעוועג זיא "טסינומָאק רעד,

 ,דנַאלסורסייװ ןוא עטיל ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 -עד ןעט-26 םעד ,גאטשרענַאד סיױוֹרַא זןיא רעמונ רעטשרע רעד

 ,1918 ,רעבמעצ
 -עג ןיא רערהיפסיוא רעשינכעט ןוא רָאטקַאדער רעטסנינייווניא

 :טנילײטַאב ךיז ןעבָאה גנוטייצ רעד ןיא .יקסווענול השמ ןעוו

 -נעלע .ב) יקסנַאשרַא .ב ,ןַאלּפַאק .ה ,עטרעביל .פ ,ןייטשטנעמיד .ש
 | ,דנַא ןוא (רעב .פ ,יקס---רא ,ןָאז

 ןיא טאירַאסימָאק ןעשידיא ןופ ןעזיירק ענידנעריפנָא יד ןיא

 -ַאב זיא'ס ןוא גנוטייצ רעד טימ טייקנעדירפוצמוא ןַא ןעמוקעגפיוא

 ."ןערעטש , םעד קסנימ ןופ ןערהיפוצרעבירא רעהא ןערָאװעג טמיטש

 ומָאל, רעמונ רעטצעל רעד סיורַא ןיא ,1919 ,ל?ירּפַא ןעט-2 םעד

 םעד טַאדנַאמ רהיא רעביא טינ עיצקאדער יד ואוו ,(74 .נ} "טסינ

 -  ."ןרעטש,;

 "ןרעטש רעד,

 -רֶא ,גנוטייצ עכילגעט עסיורנ ַא רהעז ןעוועג זיא."?ןרעטש רעד

 דנַאלסורסייװ ןוא עטיל ןיא ײטרַאּפ .מָאק רעד ןופ .ק .צ ןופ ןַאג
 .דנַאברַאפ ןעשיטסינומָאק ןעשידיא ןופ טעטימָאק-טּפיוה ם'נופ ןוא

 רעמונ רעטשרע רעד סיודא זיא ,1919 ,לירּפַא ןעט-4 םעד ,גאטיירפ

 .(קסנימ ןיא 74) ענליוו ןיא
 ,ןייטשטנעמיד .ש ,יקסנאשרא .ב ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקאדער יד

 רערהיפסיוא רעשינכעט ןוא רָאטַאזיליטס-רָאטסקַאדער ןוא עטרעביל .ּפ

 ,רָאטנַאק .א ---
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 סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ רעטצעל רעד ןעוועג זיא 86 רעמונ רעד
 .(ןעט-18 ן'זיב לירּפַא ןעט-4 ם'נופ) ןעכָאװ ייווצ לכה-ךס ןעגנַאנעג ןיא

 "גָאט
 טָאה גנוטייצ עשיטַארקַאמעד עשיאייטרַאּפמוא ןַא ,"גָאט , רעד

 -ךלָאנ .י .א ,יקס--נַא .ש :רעטייברַאטיס ענידנעטש סלַא טַאהעג
 -ָאלַאגנעס .ז ,רענינ לאומש ,קיווָאנ חסּפ ,ךיידנייו סקַאמ ,טדימש

 ,דנַא .א דַאבַאש חמצ .רד ,ןעזייר .ז ,(ןאד)) שטיווָאנאלּפאק .ד ,שטיוו
 ןעוועג זיא "גָאט, ןופ רָאטקַאדער רעטסנינייוניא ןוא רעטשרע רעד
 -סיֹורַא .עינעלָאק-רָאטקַאדעד : ןעסייהעג רע טָאה לעיציפא .רעגינ ,ש
 .ב) 23 סַאג ןאפעטס-ןיילק :יירעקורד ."עסערּפ , גַאלרַאפ : רעבעג

 - .(ןיקצעלק .א

 .1919 ,יאמ ןעט-9 סױרַא ןיא רעמונ רעטשרע רעד

 רעניילק ַא ןופ ןערָאװעג ןעבענעגסױרַא גנוטייצ יד זיא הליחתכל
 טָאה ,אריּפאש הנוי ,ייז ןופ רענייא .רעוט עשיטַארקָאמעד עּפורג
 טָאה 79 רעמונ ןופ .ןָא 8 רעמונ ןופ גנוטייצ יד ןעבירשעגרעטנוא
 -בילטדָאװטנַארַאפ עדיווטעי ךיז ןופ ןעמונענּפָארַא עּפורג עגיזָאד יד

 טָאה ?"נָאט, רעד ןוא ,גנוטייצ רעד ןֹופ גנוריסנַאניֿפ רעד רַאפ טייק
 זיא רעבעגסיורַא סלַא .תודֹוסי עוויטַאדעּפָאָאק ףיוא טריזינַאגרָא ךיז

 -רַאפ רעוויטַארעּפָאאק, ןעבירשעגרעטנוא ןעוועג גנוטייצ רעד דעטנוא
 טפירשרעטנוא רעניזָאד רעד וצ זיא 116 רעמונ ןופ ןוא ?גָאט , "גַאל
 ."ןַאזַאח םייח ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא, . . . המסוה יד ןעמוקענוצ

 -רָאפ ןענייז עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד ןיא ךיוא

 ,יקס---נַא .ש ןזָאלרַאפ ננוטייצ יד טָאה טשרעוצ .ןעננורעדנע ןעמוקעג

 -עגקעװַא ,טנוזעג ןעכַאװש ןייז בילוצ ,ינוי ןעט-18 םעד זיא דעכלעוו
 -ער רעד טזָאלרַאפ ענליו טָאה טסונוא ףוס ,קצָאװטא ןייק ןערהָאּפ
 -עמַא ןייק ןערהָאפעגקעװַא ןיא סָאװ ,רענינ .ש ,"גָאט , ןופ רָאטקַאד
 ענליו ןיא טייצ רענעי וצ ןיוש זיא ךיירנייו סקַאמ ךיוא .עקיר
 -ענרעטנוא גנוטייצ יד טָאה ןעדעמונ 87 עטשרע יד .ןעוועג טינ
 ןופ ,(רעגינ .ש) ינרַאשט .ש -- 88 רעמונ ןופ ,אצינידק .א ןעבירש

 .ןיוועל לארשי רעצעז רעד --- 107 רעמונ ןופ ,ןעזייר .ז --- 88 רעמונ

 -ַאב ןיוש ךיז טָאה (1920 ,ילוי ןעט-1) 145 (840) רעמונ ןופ
 -עגסיורא ןוא ,ןעזייר .ז ,רָאטקַאדער :טפירשרעטנוא עיינ א ןעזיוו
 | / .שטיװָאנאלּפאק .ד רעב

 ןעמונרַאפ יײמרַא עטיור יד טָאה ,1920 ,טסונוא ןעט-2 םעד

 . רעד ןערָאװעג טכַאמרַאפ זיא 172 (867) רעמונ םעד טימ ןוא ענליוו

 | ."גָאט,

 רעניווטיל יד ראפ ןהענסיורַא ןעביוהעגנָא "גָאט , רעד טָאה קידוצ
 .(1920 ,טסונוא ןעט-81)} 178 (2568) רעמונ ---
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 רעמונ רעטצעל רעד סױרַא זיא ,1920 ,רעבָאטקָא ןעט-8 םעד
 ."גָאט, םעד ןופ 198 (290)

 "גָאט רעונוא,

 "עטיל-לטימ , רַאפ ןיוש ,1920 ,רעבָאטקָא ןעט-18 םעד ,גָאטיירפ
 ,ןעמָאנ םעיינ ַא רעטנוא ןיוש רעבָא ,"גָאט , רעד ןערָאװעג טיינַאב זיא
 -רעטנוא ןעװעגנ זיא רעבעגסיורַא-רָאטקַאדער רַאֿפ ."גָאט רעזנוא,
 ןעועג ןיוש זיא ,1921 ,ראונַאי ןעט1 םוצ  ,ןָאדרָאג .ש ןעבירשעג
 רעבירָא ןזיא סָאװ ,שטיװָאנאלּפאק ןד עיצקַאדער ןופ ןעטָארטעגסױרַא
 | ."דניירפ רעזנוא, ןעשיטסינויצ ןעטנעפעענדיינ ם'ניא

 .19094--1018 ,ענליוו ןיא ןעגנוטיוצ עשידיא עבילגעט

 -נוא רעבענסױורַא-ןערָאטקַאדער סלא ןענייז ראורבעפ ןעט-1 ןופ

 -קעװַא רעקעב זיא יַאמ בייהנֶא .ןעזייר .ז ןוא רעקעב .י ןעבירשעגרעט

 -נוא רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רַאפ ןיא 104 רעמונ ןופ ןוא ןערהָאפעג

 .ןעזייר .ז ןעבירשעגרעט

 עקירעמַא רַאפ "גָאט רעזנוא}

 סלַא ןעראוועג ןעבענעגסיױרַא ןיא עקירעמַא רַאפ "גָאט רעזנוא ,

 -ענקעװַא ןענייז'ס ןיהואוו ,עקירעמַא רַאפ ?עיצעּפס ,ךובלעמַאז א
 יד ןופ טעטימָאק-ספליה, ןופ ןעטַאגעלעד יד ךרוד) ןערָאװעג טקיש

 יד (ץַאק דוד ןוא ןיקסורד .רד ,"קרָאי וינ ןיא טײלסדנַאל רענליוו
 -רָאד ן'רַאפ ןעקורדוצרעביא ןעטרָאד לַאירעטַאמ םעד ידכ ,ןעצירטַאמ
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 ,ץרעמ ןיא ענליוו ןיא םיױרַא זיא גנולמאז יד .םלוע ןעשידיא ןעגיט

1. | 

 -ַאמ וצ םאזקרעמפיוא ןעוועג זיא עבַאנסיוא רעד ןופ ?ליצ רעד

 .ענליוו רַאפ ןָאט ףרַאד יז סָאװ ,עקירעמַא עשידיא יד ןעכ

 "גנוטייצ עשידיא, |

 ןיא רעמונ רעטשרע רעד .גנוטייצ עכילנעט ,"גנוטייצ עשידיא

 "טרָאװטנַארַאפ .1919 יַאמ ןעט9 םעד "גָאט , ן'טימ ךיילגוצ סױרַא

 -סױרַא .הפי בייל----4 רעמונ ןופ .יקסדָאניװ .י .רד רָאטקַאדער רעכיל

 רעד ןופ רעדילגטימ סלַא .עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ רענליו :;רעבעג

 ,יקסרָאגיװ .י .רד ,רענרעב .י .רד : ןעזיוועגנָא ןעוועג ןענייז עיצקַאדעד

 השמ ןוא גרובסנעגער ףסוי .רד ,ןָארטיצ .? .ש ,ןיוועל ,ח ,ןיביי .ד .רד

 םיובנעזָאר .ח .י .טיִלַאש .מ --- רָאטַאזיליטס-רָאטקַאדער ףעש .טילַאש

 .רעריפסיוא רעשינכעט סלַא

 ןיא ,לארשייץרא ןייק ןערָאפעגקעװַא זיא הפי בייל יוז םעדכָאנ

 זיא דלַאב .גרובסנענער .רד ןערָאװעג ןעבעגעגנָא רָאטקַאדער-ףעש סלַא

 ןעמונרַאפ טָאה לעטש ןייז ןוא טילַאש השמ עיצקַאדער ןופ סױרַא
 (519) רעמונ רעטצעל רעד סױרַא זיא 1990 ינוי ןיא ,ןָארטיצ .5 .ש

 ַא ןעװעג זיא גנוטייצ רעד ןופ ךיז ןעכַאמרַאפ ם'נופ הביס יד ,4

 ערעייז ןעבעגעגכָאנ טינ טָאה רָאטנָאק יד סָאװ ,רעצעז יד ןופ קיירטש

 | .ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע

 "ןָאפ עטיור יד,

 "ומָאק רעד ןופ .ק .צ ןופ ןַאנרָא רעד ןעוועג זיא "ןָאפ עטיור יד,

 ,סעפַאר .מ רָאטקַאדער .דנַאלסור-סייוװו ןוא עטיל ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינ

 ,דנַאלסור-סייוו ןוא עטיל ןופ יײטרַאּפ .מָאק רעד ןופ .ק .צ רעבעגסױרַא
 טסוגװַא ןעט1 םעד ענליוו ןיא סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד

 טסונװַא ןעט24 םעד סױרַא זיא (20) רעמונ רעטצעל רעד ,0

 ײמרַא רעטױר רעד ןופ ןעטערטּפָא ן'רַאפ נעט עכילטע טיפס ,0
 טייצ רעד רַאפ ןערָאװעג טלעטשענּפָא ננוטייצ יד זיא בנַא .ענליוו ןופ

 .רעטעברַא יד טימ ךוסכס טלענ ַא סעּפע תמחמ

 "סעיינז
 -עגסױרַא ,גנוטייצ רענליוו עגיגנעהּפָאמוא ןַא ןעווענ זיא ?סעיינ ,

 יירעסורד .גרעבצלַאז .מ ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא וויטקעלַאק א ןופ ןעבעג
 .מ :רעבעגסױרַא רָאטקַאדער .18 רעקָארט ,.ּפמָאק ןוא ןָאסנויצ .צ

 רעקורד יד ןופ וװיטַארעּפָאָאק ַא ןעווענ זיא לעטעלב סָאד .ןַאמצלַאז
 ןעטסילַאנרושז יד ןופ ןוא (הפי ןתנ ןוא רעלטייפ והירמש ,ןָאסנויצ .ב)

 םהרבא ןוא ןיוועל םייח ,גרעבצלַאז .מ ,|לדוד| יקסווָאזערעב דוד)
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 .1920 רעבמעווָאנ ןעטס סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד ,(ַאצינירק

 ןעט24 םעד רעמונ ןעט17 ן'פיוא טכַאמעגוצ ךיז טָאה "?סעיינ, יר

 .1920 רעבמעווָאנ

 "ףניירפ רעזנוא,

 ןופ ןַאגרָא רעד ,גנוטייצ עכילגעט ַא ןעוועג ןזיא "דניירפ רעזנוא,
 רעמונ רעטשרע רעד .עטיל-ענליוו רַאפ עיצַאזינַאנרָא רעשיטסינויצ רעד

 .ןהכ השמ :רעבעגסיױרַא-רָאטקַאדער ,1921 רַאונַאי ןעט9 םעד סױרַא זיא
 ן'זיב ןענייז 1922 ןיא ןוא ןערעמונ 298 סױרַא ןענייז 1991 ןיא

 .ןערעמונ 180 סױרַא יֵלֹוי ןעט1

 "ןעגרַאמ רעיינ רעד,

 -ךָאטקאדער .גנוטיוצ עכילנעט ַא ןעוועג זיא ?ןעגרָאמ רעיינ רעד,

 ,8 אקסנַאדג ,יירעקורד עויטַארעּפָאָאק ,גרעבנענָארק .י :דעבענקיױורַא
 | .1991 ץרעמ ןעט11 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד

 סלַא ןהעגסיורַא ןעביוהעגנָא "ןענרָאמ רעיינ רעד , טָאה רעטעּפש

 ןעט128 ן'פיוא טכַאמרַאפ ךיז טָאה גנוטייצ יד ןוא טַאלבטנעװַא ןַא

 .1921 טסוגװַא ןעטעמ םעד ,רעמונ

 -סיױרַא גרעבנענַארק טָאה "ןעגרָאפ םעיינ םעד, ןעסילש ן'כָאנ

 ."תמא רעד, טַאלבנעכַאװ ַא ןופ רעמונ 1 ןעבענעג

 רעטעלבנעכַאװ 3
 ןיא ענליו ןיא ןעבענסיורא סָאװ ,ןעננוטייצ עכילנעט יד ץוחַא

 / ,ןעטייקנירעווש עלעירעטַאמ עטסערג יד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג גידנעטש
 ןענַאגרָא בור סָאד ,רעטעלבנעכָאװ ייד עצנַאנ ַא ןעננַאנעגסױרַא ןענייז

 .עכילטפַאשלעזעגישירארעטיל -- רענעטלעז ,ןעננוטכיר עשיטילָאּפ ןופ

 :רדס ןעשינָאלָאנָארכ ןיא ןענעכייצרַאפ ייז ?יוװ ךיא

 | "ריתע רעזנואק |
 יָא רעכילטפַאשלעזעג-שירארעטיל ַא ןעוועג זיא "דיתע רעזנוא

 רעטשרע רעד .עטיל ןיא ?ןויצ יריעצ , יד ןופ ןַאגרָא -- טאלבנעכ

 םעד ,19 רעמונ רעטצעל רעד .1918 ינוי ןעט19 סױרַא זיא רעמונ
 רעבעגסױרַארָאטסַאדער רעֶלעיציפָא רעד .1918 רעבמעווָאנ ןעט

 ןענַאטשַאב ןיא עיצקַאדער עכילטנעגייא יד ןוא הביש ריאמ ןעוועג זיא
 ,טילַאש .מ ןוא ןָארטיצ ,? .ש ןופ

 "ףָאװ יד;

 -לוק ןוא רוטַארעטיל רַאפ טפירשנעכָאװ א ןעוועג זיא "ךָאו יד,

 .רענינ .ש ןוא רעטייוו .א :; רעבעגסיורַא-ןערָאטקַאדער  .,ןענַארפ-רוט



 849 המחלמ רֶפֹד טייצ ץנליוו ןיא עסצרּפ עשידיא יד

 רַאורבעפ רעט8 --- ראונַאי רעט8) ךאלכיב ריפ סױורַא ןענייז ןעצנַאנניא

9,. | 

 "טטייניתבט ,

 ַא טימ ,ןַאנרֶא רעשיאיײטרַאּפמוא ןַא ןעוועג זיא "סעיינ-תבש ,

 ןעננַאגענסױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד .ננולײטּפָא רעשיטסירָאמוה

 | ,1919 ילוי ןעט4

 -רַאפ "סעיינ-תבש, זיא (רעבמעטּפעס ןעט6) 18 רעמונ ן'פיוא

 רעדיוו ןיא 1022 יַאמ-לידּפַא ןיא .טכַאמ רעד ךרוד ןערָאװעג טכַאמ

 .ענלווו ןוא קסָאוק גנוטווצ .א

 .ןעכָאװ עכילטע זיולב טרעיודעג טָאה רעבָא ,רעטעברַאטימ ערעדנַא ךרוד

 ןיוש ,"סעיינתבש , יד ןעיינַאב וצ בורּפ ַא ןערָאװעג טכַאמעג

 "ףחוס רעשידיא רעד,

 -רַאפ-םירחוס ןעשידיא רענליוו ןופ ןַאגרָא ,"רחוס רעשידיא רעד,
 ןוא לעדנַאה ןופ ןעסערעטניא יד טעמדיוועג ,טַאלבנעכָאװ ַא .,דטַאב

 קינשטַאבַאק טרעבלא :רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאֿפ ,עירטסודניא
 םייח רָאטקַאדער רעטסנינייוװניא ,ןָאדרָאג ףלָאדַא רעבעגסױרַא ןוא

 ,1919 רעבמעטּפעס ןעט12 סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד ,ןיוועל

 טלעטשענּפָא זיא ןוא 8--7 םישדח ַא ןעגנַאגעג זיא לַאנרושז-ךַאפ רעד
 .ןערָאװעג
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 "ףמיטש רעזנוא;
 טעטימָאק רענליוו ןופ ןַאנרָא רעכילטנעכעוו ,"עמיטש רעזנוא,

 .טסוגװַא ןעט13 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד  ."דנוב , ןופ

 לכה ךס .טסונװַא ןעט20 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטצעל רעד-+ ,0
 .ןערעמונ יירד סױרַא ןענייז

 "טרָאװ עיירפ סָאד,
 עשירַארעטילךילטפַאשלעזעג ַא ןעוועג ןזיא ?טרָאוװ עיירפ סָאד,

 ןופ יירעקורד .ןַאמניצ גילעז :רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער  .גנוטייצ

 זיא רעמונ רעטשרע רעד ..2 סָאג עיינ ,ןעויטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ

 (1991 רַאונַאי ןעט22) 11 רעמונ ןופ .,1920 רעבמעווַאנ ןעט19 סױרַא

 .1914--1910 ,ענליוו ןיא ןעטפירשטייצ עשידיא

 ."דנוב , ןעשיטַארקָאמעדזלַאיצַאס םוצ רעבירַא "טרָאוו עיירפ סָאד , זיא
 ךרוד ןערָאװעג טכַאמרַאפ זיא גנוטייצ יד .ןערעמונ 29 סױרַא ןענייז'ס

 .1921 רעבמעטּפעפ ןעט24 םעד טכַאמ רעד

 "קלָאפ סָאד;
 רעד ןופ ןעבעגעגסױרַא ,טַאלבנעכָאװ א ןעוועג זיא "קלאפ סָאד,

 : רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאֿפ .עטיל ןיא "יחרזמ , עיצַאזינַאנרָא

 רעד .ןָארטיצ .ל .ש :;רָאטקַאדער רעטסגינייווניא .רעלּפוטש החמש
 לכה ךפס .1920 רענמעווָאנ ןעט2 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע

 .ןערעמונ טכַא סױרַא ןענייז



 281 טנליוו ןיא .טסערפ טשידיא יד

 "ןעבעל"רעטײברַא;
 -רעטייברַא עשידיא עכילטנעכעוו ַא ןעוועג זיא "ןעבעל-רעטייברַא,|

 -ליוו, יירעקורד .?עוואש םהרבַא :רעבעגסיורַא-רָאטקַאדער .,גנוטייצ
 רעד .26 סַאנ ןַאפעטס-ןיילק ,ענליוו ,"ןיקצעלק .א .ב ןופ גַאלרַאפ רענ

 ןעגנַאנעגסױרַא .,1921 רַאורבעפ ןעט19 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע

 טלעטשענּפָא גנוטייצ יד זיא רעמונ ןעט6 ן'פיוא .ןערעמונ 6 לכה ךס

 דעד ,לעוואש .א "רָאטקַאדעריץיז רעד .טכַאמ רעד ךרוד ןערָאװעג
 טנַאלקעגנָא ,ןערָאװעג טריטסערַא זיא ,טסילַאעדיא רעלעדייא ,רעליטש

 יַאב עטסגרע יד ןיא טּפשמ ַא ןהֶא ןעסעזענּפָא ,טכירעג ןיא ןערָאװעג

 .תוברע ףיוא ןערָאװעג טיירפאב ףוס םוצ ןוא רהָאי א ייב ןעננוגניד

 -עּפַא ןַא טגנַאלרעד ןעבָאה רָארוקָארּפ רעד ייס ,רעגידייטרַאפ ןייז ייס

 ,ןעדלָאמעג טינ לעוואש ךיז טָאה טכירעג לָאמ ןעטייווצ םוצ = .עיצַאֿפ

 .1919--1915 ,ענליוו ןיא ןעטפירשטייצ עשידיא

 "רָאװ רענליווא
 -קַאדער .קיטסיצילבוּפ ןוא רוטַארעטיל ,תועידי רַאפ טַאלבנעכָאװ

 -ריצודָארּפ רענליוו ןופ יירעקורד .רעּפש הנוי --- רעבעגסױרַא ןוא רָאט

 ןעטפ סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד 8 סָאנ עיינ ,ןעוויטַארעּפָאָאק

 .ןערעמונ יירד לכה ךס סיױרַא .1921 רעבמעצעד

 "טייצ רעזנוא,
 הקבר :רענענסױרַא-רָאטקַאדער .גנוטייצ-רעטעברַא עכילטנעכעוו ַא

 ילַאיצַאס ןֹופ ןעעדיא יד טריפענכרוד טָאה גנוטייצ יד  ,ןײטשּפע
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 ףניפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער יד ."דנוב, ןעשיטַארקַאמעד
 ,(.ב .ב ,ךודב-ןב) שאלראכ .י ,(יקסניגַאד) ןֹוקָא .י .שזניא : רעדילגטימ
 ,לַאטנעזָאר .פ .רד ןוא ןײטשּפע .ר ,קַאװטיל .א

 ן'ֿפיוא ,1922 רַאונַאי ןעט14 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד
 ןערָאװעג טכַאמרַאפ גנוטייצ יד זיא (1992 ילֹוי ןעטנ םעד) 24 רעמונ
 ,טכַאמ רעד ךרוד

 .רעכיבלעמַאז ןוא ןעלַאנרושז .4

 .1999---1990 ,ענליוו - ןיא ןעטפורשטייצ עשידיא

 ןעוועג ןיא ענליוו ןעוו ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןליפא רָאנ ,טלעוו רעטיירב רעד ןופ רָאנ טינ ןעסירעגּפָא ןעצנַאגניא
 -רושז ןימ ַא ןופ בורּפ רעניצנייא רעד זיא ,הביבס רעטנעהָאנ רעד ןופ
 יד ןעוועג ("דיתע רעזנוא , ןעטנַאמרעד ןעביוא ןיוש םעד ץוחַא) לַאנ

 "ןעטפעה עשירַארעטילא
 טפעה רעטייוצ .1916 ,ענליוו ,םיארונ םימי :טפעה רעטשרע

 ,םאזנייא .ד ,יקציבזיא ףסוי ,סודיינ בייל ;רעמענלייטנא ,1916 ---

 ,ןעזייר ןמלז ,קאבלוק השמ ,םיובנעזָאר .ח .י ,לעסאק .ד ,ןיקדירפ .א

 ,טילַאש .מ ,ןָארטיצ .ל .ׁש ,הביש .מ ,שטיװָאנַאלּפַאק .ד ,שטייט השמ

 .סּפוּפ ןסינ



 208 -י ףנליוו ןיא טסנרּפ ששידיא יד

 "ףךובלעמַאז רענליוו}

 תבוטל דנַאב רעטשרע ,דַאבַאש .צ .רד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ,ענליוװ -- דנַאב רעטייוצ .1916 ,ענליוו .ןעמייהרעדניק רענליוו יד
 רעד ןופ רעריפסיוא רעשינכעט ןוא רָאטקַאדער רעטסגינייווניא - ,8

 רעכיבלעמַאז יד ןעכענענסיױורַא .טילַאש השמ ןעוועג זיא טעברַא רעצנַאנ

 | .ןובשח םענעגייא ן'פיוא דַאבַאש .רד טָאה

 "טיל;

 נולמאז עטשרע יד ,ךובלעמאז ךילטפַאשנעסיוו-שירארעטיל ַא

 זוא ןעגַאבנעלענעצַאק הירוא ןופ ןעבענעגסױרַא ,1919 ןיא סױרַא זיא

 ,1918 רעבמעצעד ןעבעגעגסיױרַא טפעה רעטייווצ .,טדימשדלָאג .א .י

 .19098--1999 ,ענליוו ןיא ןעטפירשטייצ עשידיא

 קיזייַא יכדרמ ןופ ןעבעגעגסױרַא ,טדימשדלָאג .א .י ןופ טריטקַאדער

 .סוקרַאמ חסּפ ןוא רעדיס

 -טנעפע סָאד טָאה טכַאמנעטַאר רעטשרע רעד ןופ ןעמוקניירַא ן'טימ

 ןעפַאשעג טָאה "דנוב , רעד .טבעלענפיוא ןעײטרַאּפ יד ןופ ןעבעל עכיל

 ןענישרע ךיוא זיא ןַאד ."עמיטש רעזנוא , גנוטייצ עכילגעט ןייז

 "םיוארָאפ,
 ײמָאק-טּפיוה ןענילייוורעד ןופ ןעבענענסיורא .טפעהלעמַאז רעט1

 רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעטנינייארַאפ, רעד ןופ טעט
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 רעד .1919 רַאונַאי ,ענליוו ."דנַאלסור:סייוו ןוא עטיל רַאפ ײטרַאּפ

 יעד ןופ רוטַאטקיד רעד ןעגעג ףמַאק ַא טריֿפעג טָאה ןַאנרָא רעגיזָאד

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא גנורעדנע ןַא רַאפ ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 םעד תבוטל עטיל ןיא גנוריגער רעשיטסיוועשלָאב רעד ןופ קיטילָאּפ

 .רעקלעפ יד ןופ גנומיטשַאבניילַא רעַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ

 "טלעוו טיינ יד,

 טאירַאפימָאק-סקלָאפ םעד ןופ ןעבעגעגסיױרַא .,לַאנרושז-שדוח ַא

 .ןיקצעלק .ב :קורד .1919 ענליו .עטיל ןיא גנודליב ראפ

 ";נודליב-סקלָאפ , ןעלַאנרושז יד ךיוא יװ ,לַאנרושז רעגיזָאד רעד

 -עד טיול ןערָאװעג ןעבעגעגסױרַא ןענייז ?ךעלעמייב עקנינירג, ןוא

 -סיוא טלָאװעג ןעבָאה סָאװ ,רעגינ .ש ןוא רעטייוו .א ןופ תוררועתה

 -שידיא רַאפ טַאירַאסימָאק-גנודליב ןופ ןעטייקכילגעמ עסיורג יד ןעצונ

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ךיוא זיא רעגינ .ןעוטפיוא עלערוטלוק

 .ןענישרע ןענייז ןערעמונ ייווצ רָאנ .לַאנרושז

 "גנודליב טקלָאפ ,
 .רוטלוק ןוא גנודליב ןופ ןענַארפ רַאפ לַאנרושז רעכילטנעכעוו-ייווצ

 .עטיל רַאפ טַאירַאסימָאק-סגנודליב ןעלַארטנעצ םעד ןופ ןעבעגעגסיױרַא

 רעד ןוא ,1919 ,ץרעמ ןעט21 םעד סיױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד

 .1919 לירּפַא ןעט4 --- רעמונ רעטצעל --- רעטייווצ

 "ףעלעמייב עקנינירג}
 טַאירַאפימָאק-סקלָאפ ןופ ןעבעגעגסױרַא ,1919 ?לירּפַא --- 1 רעמונ

 שביה -- טַאמרָאפ רעד .דנַאלסור-סייװ ןוא עטיל ןיא גנודפיב ראפ

 רעמונ ןייא יו רהעמ .,"ךעלעמייב עקנינירנ, ס'ןיקצעלק יו רעסערנ

 .סױרַא טינ זיא

  "טייחיירפ רעזנוא,

 -- הֹּפי בייל ,(ץרעמ ןיא סיורַא) 1919 ,ענליוו .ךובלעמאז

 .רָאטקַאדער
 ענַאל יד זיא עיצַאּפוקֶא רעשיליוּפ רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןוא ןעלַאנרושז ןענעװו ןעטכַארט ןענעק לָאז'מ זַא ,אזַא טינ ןעוועג

 רעלַארטנעצ רעשידיא רעד ןופ גנודנירג רעד טימ טשרע רעכיבלעמַאז

 תֹוכוס ,עשרַאװ ןיא גנוטַארַאב-רוטלוק רעד ףיוא) עיצַאזינַאגרָא-לוש

 ירד, ןעײנַאב ֹוצ עוייטַאיציניא יד ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא (ט"ערתה

 ַא ןעבעגנסױרַא ןעביֹוהנָא ןוא (לָאמ ןעטירד םוצ) "ךעלעמייב עקנינירג

 .לַאנרושז ןעשינַאגַאדעּפ

 "ךעלעמייב עקנינירג,
 ןעבעגענסױרַא ,לַאנרושז"רעדניק רעטרירטסוליא רעכילטנעכעוו-ייווצ

 -עכילטרַאװטנַארַאפ .ענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ רעד ןופ
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 -סיוא ןענייז עיצקַאדער ןיא יקסמָאטסַאב .ש רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער
 ,ןָאסמייח .מ ,שטיווָאדידי .ש ,יקסמָאטסַאב .ש : ןערָאװעג ןעבילקעג
 רעשינכעט .םיובנריב .מ ןוא ןרָאהנייא דוד ,יקסדָארָאגָאװַאנ ,טַאּפ .י
 סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד .(?'דוד) יקסווָאזערעב דוד רעריפסיוא
 ,1919 רעבמעצעד ןעטימ ןיא

 "לוש טייג יד?

 רעלַארטנעצ רעד ןופ ןעבענעגסױרַא ,לַאנרושז-שדוח רעשינָאנַאדעּפ

 טשרעוצ ןזיא עינעלָאק עלענַאיצקַאדער יד ,ענליוו ןיא עיצַאזינַאנרָא-לוש

 .1981--10998 ,ענליוו ןיא ןעטפורשטמייצ עשידוא

 רעטעּפש .ןעזייר .ז ,רעכַאמרעדולּפ .נ ,יקצאבול דוד ןופ ןענַאטשַאב

 ןוא שטיווערוג לארשי ,שטיווָאכמיס עזָאר ןערָאװעג ןעניוצענוצ ןענייז

 .ןעזייר .ז רערימסיוא רעשינכעט ןוא רָאטַאזיליטסי-רָאטקַאדער .ןיבור .י

 -וצ ענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָאלוש עלַארטנעצ יד זיא 1920 רעמוז
 ,לַאנרושז-רעדניק ןעטייווצ ַא ןעבעגסױרַא ןעטָארטענ

 "רעקרעווטנאה רעשידיא רעד,
 --1916) ייליבוי ןענירהָאי-ס םוצ טסייה סָאד ,עבַאנסיױא-ייליבוי

 ,1921 ילוי ןעט20 .ןײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןעשידיא רענליוו ןופ (1
 .ןיועל םייח רעריפסיוא רעשינכעט ןוא רָאטַאזיליטס-רָאטקַאדער
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 "רכח רעד;
 רעד ךרוד ןעבעגעגסױרַא ,רעדניק ערעטלע רַאפ לַאנרושז-שדוח

 .דנַאלסוד סיי ןוא עטיל ,ןעליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ

 11 רעמונ ןופ גידנעביוהנא .טַאּפ בקעי רָאטקַאדער רעכילטרַאװטנַארַאפ

 -עד ךרוד ןערָאװעג ןעבענענסיױרַא "רבח רעד, זיא (1921 רעכבמעווָאנ)

 .ענליוו ןיא עיצַאזינַאנרָא-לוש רעלַארטנעצ

 "םייח ןוא לוש,
 -לוש רעלַארטנעצ רעד ןופ ןעבענעגסיורא .ןערעטלע רַאפ לַאנרושז

 .ענליוו ןיא עיצַאזינַאגרָא

 "ףוב רעטייוװ
 -רעטייוו םעד ןופ ןעבעגעגסיורַא .רעטייוו .א ןופ קנעדנָא םוצ

 ןיא ןעטסילַאנרושז ןוא ןעטַארעטיל עשידיא יד ןופ ןייארַאפ םייב דנָאפ

 ,ענליו .ןעזייר .ז ןוא רעגינ .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ענליוו

 ,רעטייוו .א ךָאנ טייצרהָאי ןעטשרע םוצ ,19920 לירּפַא

 "ןעבעלז
 -סיצילבוּפ ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןעטפעה

 רעמונ רעטשרע רעד .טילַאש השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,קיט

 ,1920 ץרעמ ןיא ענליוו ןיא סיורא זיא

 "ףליה רעזנוא,

 -ימָאק-טנענעג ןעשידיא ןופ ןַאנרֶא .לאנרושז רעכילטנעכעווזייווצ
 :רעבעגסױרַא .טילַאש השמ :רָאטקַאדער .ענליוו ,?ָאּפָאקעי, טעט
 + 4991 ינוי ןעט2 סױרַא זיא ?עכיב עטשרע סָאד .יקסרַאװַאק ןתנ

 "ןעקנופ,

 .יקסנורטס רָאטסאדער ,1921 רעבמעצעד ,גנולמַאז

 | "רעדניק ערעזנוא רַאפ

 סגנודליב ןעלַארטנעצ ןעשידיא רענליוו ןופ עבַאגסיױוא עגינַאטנייא

 .ןיבור .י :רָאטקַאדער .1922 רַאונַאי ןעט2/ ,טעטימָאק

 "רעקימעדַאקא ןעשידיא ן'רַאפ,

 רַאפ ןייארַאפ םעד ךרוד ןעבעגעגסױרַא ,גנוטייצ עגילַאמנייא

 טעטיסרעווינוא רענליוו ןיא ןעטנעדוטס עשידיא יד ףליה רעגיטייזנעגעג

 דוד :רָאטקַאדער .(1992 יַאמ 10--4) ךָאוו רעשימעדַאקַא רעד וצ

 .יקסווָאזערעב



 .ןירושי םיפעי

 ענליוו ןיא עסערּפ ענײמעגלַא ןוא עשידיא יד

 .(1934) גָאט ןעגיטנייה

 רעצנַאג רעד רעביא טסואווַאב זיא ענליוו

 ,תורצוא עלערוטלוק ןופ טָאטש ַא סלַא טלעוו

 טריטסיזקע ןעטייצ עלַא ןיא ןעבָאה ענליוו ןיא

 "וטיטסניא עכילטפַאשלעזעג-לערוטלוק עניטביוו
 יד ןעוועג ןעטייצ עלַא ןיא ןיא ענליוו .סעיצ

 .-םילַאיצַאס ןוא עוװיסערנָארּפ עלא ןופ עלעגיוו

 ןענייז רעוט-ללכ רענליו ;ןעגנונעווַאב עשיט

 -יא ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד ןעוועג רעמיא

 -עהעזעגנָא ןעזיד ןופ גנַארד ןיא ןוא םזילַאעד

 םעד ןעמונרַאפ עסערּפ יד טָאה ,ענליוו ןיא ןעבעל ןעלערוטלוק םענ
 | | | .ןָאנעביױא

 רַאפ ךיז ןעקעלּפטנע ,ענליו ןופ ןעויכרַא יד ךרוד ןעמ טקוק

 סָאװ ,ןעלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןופ תורצוא עצנַאג ןעגיוא ערעייא

 .ענליו ןיא ןענישרע טייצ-וצ:טייצ ןופ ןענייז

 ,טקאפ רעד טייקגיטכיוו רעכילנהעוועגרעסיוא ןופ רעבָא ןיא םע

 .ןעטקירדעג ןעכילקערש ַאזַא ןיא ךיז טניפעג ענליוו ןעוו ,טציא זַא
 עדארג ןא ,דנעיירש יױזַא ןיא ענליו-ןברוח רעד ןעוו ,דנַאטשוצ

 -געט עשילױוּפ 6 ,ןעגנוטייצ עכילנעט עשידיא 8 סיורא ןעהעג טציא

 לָאמ ייוצ טניישרע עכלעוו ,גנוטייצ עשיווטיל 1 ,ןעגנוטייצ עכיל

 .ננוטייצ עכילנעט עשיסור 1 ןוא ,ךָאו ַא

 -לטנעכעװ לָאצ עסיורג ַא ענליוו ןיא טניישרע םעד רעסיוא

 -טיל ,רעשיליופ ,רעשידיא רעד ןיא ןעלַאנרושז עכילטַאנָאמ ןוא עכ

 .ןעכארּפש רעשיסור-סייוו ןוא דעשיוו

 -וטיונ יד ןעביײלקוצנעמַאזוצ ןעננולעג זיא זנוא ליפיוו ףיוא

 רעביא ָאד ריס ןעביג ,עסערּפ רענליו רעד ןענעו ןעלאירעטַאמ עג

 עכילטַאנָאמ ןוא עכילטנעכעוו ,עכילנעט עֶלַא יד ןופ המישר ַא

 ןעניטציא ןיא ןעניישרע עכלעוו ,ןעכַארּפש עֶלַא ןיא ,ןעטפירשטיוצ

 .ענליוו ןיא טנעמַאמ
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 .ןעטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשידיא .1

 "גָאט רענליוו}

 עכילגעט עשידיא עניננעהּפָאמוא ןא ןיא "גָאט רענליוו רעד

 .גנַאנרהָאי ןעטנעצעביז םעד ןיא טציא ךיז טניפעג ןוא גנוטייצ

 -ראפ ןעוטַארעּפָאאק םעד ןופ ננוטייצ יד טרעוו ןעבענעגסיורַא

 טעװַאנ,; יירעקורד דעד ןיא טקורדעג טרעװו ןוא "גָאט רענליוו, גַאֿל

 ןעזייר ןמלז ןיא "גָאט רענליוו , ןופ רָאטקַאדער רעד "ךילייווש ןוא
 רעד .ןהכ ןושמש ןיא רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַאדַאפ רעד ןוא

 .ןעשָארג 10 זיא גנוטייצ רעד ןופ זיירּפ

 .1984 רהָאי ףוס ענליוו ןיא עטסערּפ עשוריא

 ."רעירוק טגעװָאא

 -טנעװַא עכילגעט עשיאייטרַאּפמוא ןַא זיא "רעירוק טנעווַא , רעד

 -סױרַא .גנַאגרהַאי ןעטפלעווצ םעד ןיא טציא ךיז טניפעג ןוא גנוטייצ

 -עג טרעװו יז ןוא לַאטנעזַאד ןרהא ןופ גנוטייצ יד טרעוו ןעבעגנעג

 רעד 7 סַאג ַאװַאטַאיװק ,יירעקורד ס'לַאטנעזַאר .א ןיא טקורד

 יי ןיא "רעירוק טנעװַא, םעד ןופ רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ

 .ןעשָארג 10 ןיא גנוטייצ רעד ןופ זיירפ רעד ,שטיוװעלעדוי



 9 ץנליוו ןיא ץסצרפ עגיטציא יד

 "טייצק

 -ענ ,גנוטייצ עכילנעט עשיאיײטרַאּפמוא ןא ןיא ?טייצ, יד
 -ָאנָאקע ןוא עשיטילַאּפ ,עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ עשידיא יד טעמדיוו
 יד .גנַאנרהָאי ןעט8 ןיא טציא ךיז טניפעג ןוא ןעסערעטניא עשימ
 -ראפ רעויטארעּפָאאק רעד ןענייז גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא
 .ש ןופ יירעקורד דעד ןיא טקורדעג טרעװ יז ןוא ?טייצ ,/ גַאֿ?
 רָאטקאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ רעד .89 סָאג עטיירב ,יקסנוזדניר
 .ןעשָארג 10 ןיא ןיירּפ רעד .ןייטשורב סחנּפ זיא ?טייצ , רעד ןופ

 "ָאירַאר רענליווק
 טניפעג ןוא גנוטייצ עשידיא עכילנעט א ןזיא ?ָאידַאר רענליוו , יד

 רעו ןעבענעגסיורַא .גנַאנרהָאי ןעטסקעז םעד ןיא טציא ךיז

 ןוא ?ָאידַאר רענליוו, גַאלרַאפ ןעוויטַארעּפָאָאק םעד ןופ גנוטייצ יד

 -ןעפאש ,רעבליוננייפ .|/ ןופ יירעקורד רעד ןיא םקורדעג טרעוו
 רעד ןוא סלא .א ןיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד .1 סָאג

 זיא ןירּפ רעד .יקסדולאשז .ש ןיא רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ

 .ןעשָארנב 0

 "טטרּפטקע רטנליוו;

 -עג ,גנוטייצ עשידיא עכילנעט ַא ןיא ?סערּפסקע רענליוו , רעד
 ןופ ןעבעגעגסױרַא טרעװ ןוא גנַאגרהָאי ןעטייווצ םעד ןיא ךיז טניפ
 ,לַאטנעזָאר .א ןופ יירעקורד רעד ןיא טקודדעג טרעוו ,ץַאּפ בקעי
 םעד ןופ רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאֿפ רעד ,/ סָאנ ַאװָאטַאיװק
 ננוטייצ רעד ןופ ןזיײדּפ רעד .ץַאּפ בקעי ןיא "סערּפסקע רענליוו,
 | | .ןעשָארג 8 ןיא

 ."ןדויטעק

 ןעמעלבָארּפ רַאפ טפירשטייצ עכילטַאנָאפ א זיא ?ןדויטע,
 ןוא ָאקסומ .ד ןופ ןעבענעגסױרַא טרעוו ,ןעבעל ןוא רוטלוק ןופ
 םאג עטיידב ,יקסנוזדניר .ש ןופ יירעקורד רעד ןיא טקורדעג טרעוו
 רעטסיגַאמ ,ןָאדרָאג .י ,רד ןופ טריטקַאדער טרעוו "ןדויטע, יד .9
 ןיא 'ןדויטע, יד ןופ ןירּפ דעד .קרַאמ ןרהא ןוא טייהטנוזעג .י
 .ןעשָארג 0

 ."ךעלעמייב עקנינירגח

 -ניק רעטרירטסוליא רעכילטנעכעוו-2 א ןיא ?ךעלעמייב עקנינירג

 .גנַאגרהָאי (21} ןעטניינ םעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,לַאנרושז רעד
 "פושסקלָאפ עשידיא עיינ, גַאל-הַאפ םעד ןופ ןעבענעגסיױרַא טרעוו

 סָאג ָאקלעױװ ,"סערּפסקע , יירעסורד רעד ןיא טקורדעג טרעוו ןוא
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 "-סאב .ש ןֹופ "ךעלעמייב עקנינירג, יד ןערעו טריטקאדער ,8

 .יקסמָאט

 "רבח רעדז

 .-לע רַאפ לַאנרושזשדוח רעטרירטסוליא ןא זיא "רבח רעד ,

 ןופ טריטקַאדער ןוא ןעבעגעגסיורַא טרעוװו ,טננוי ןוא רעדניק ערעט

 - ןופ יירעקורד רעד ןיא טקורדעג טרעוו לַאנרושז רעד .יקסמָאטסַאב .ש

 .ןעשָארג 39 זיא לַאנרושז ןופ זיירּפ רעד ,28 סַאג אנאוואז ,רעברַאג .פ

 "רעטטלב אוויי,

 -נעסיו ןעשידיא ןופ טפירש-שדוח ַא ןיא "רעטעלב ָאוויי יד

 יירעקורד רעד ןיא טקורדעג טרעװ סָאװ ,טוטיטסניא ןעכילטפַאש

 | .2 סַָאג רעקצינדור ,סעניירק ,ד ןופ

 ,"טנוזענסקלָאפ,

 -רעלוּפָאּפ רעטרירטסוליא רעכילטַאנָאמ ַא ןיא "טנוזעגסקלָאפ ,

 רעד ןיא ןיצידעמ ןוא ענעיניה רַאפ לַאנרושז רעכילטפַאשנעסיװ

 טנוזעג סָאד ןעטיהרַאפ וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ ןַאגרָא רעלַארטנעצ

 .עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"עזָא-זאט, גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ

 טקורדעג .(1999 רעמונ רַאונַאי םעד זיּב) דַאבַאש חמצ .רד ןופ

 רעד .רעברַאג .פ ןופ יירעקורד רעד ןיא "טנוזעגסקלַאּפ , רעד טרעוו

 זיא ןיירּפ רעד .גנַאנרהָאי ןעט12 םעד ןיא ךיז טניפעג לַאנרושז

 | .ןעשָארג 0

 "ןעניגַאב}

 -סיורַא ,טפירשטייצ עשיטסילַאיצַאס עכילטַאנַאמ ַא ןיא "ןעניגַאב,

 טרעװ טקורדעג .שטיוועקאלאמ ןושרג ןופ טריטקַאדער ןוא ןעבעגעג

 . -צארט ,ַאװַאלדנַאה-ָאשטרָאװטיװ ןופ יירעקורד רעד ןיא טפירשטייצ יד

 ןעשָארג 20 ןיא זיײרּפ רעד 7 אק

 "טרָאװ סָאד;

 טניפעג ןוא טַאלבנעכַאװ שיסקָאדָאטרָא ןַא זיא ?טרָאװ סָאד;

 .גנַאגרהָאי ןעט11 םעד ןיא טציא ךיז

 "ףור רעונוא}

 ישארה רעד ןופ עבַאנפױא עגילָאמנייא ןא זיא "ףור רעזנוא,

 ולסכ ןעבעגעגסיורא .אנליווב חהזמה תולילגפ "?אהשי תדונא , ?ש

 ןיא טקורדעג ןוא יקציווָארדעצש .ש ןופ טריטקַאדער ,(1955) ה"צרת

 : .ןעשארג 10 זיירּפ 52 עטיירב ,יירעקורד ?לַארטנעצ



 301 עגליוו ןיא ץסצרּפ עניטציא יד

 .ןעטפירשטייצ ןוא ןעגנומייצ עשיליוּפ 2. 

 ס?ושאאוא אוו שאּפאו

 עכלעוו ,ננוטייצ עשילוּפ עכילנעט א זיא "יקסנעליוו קינעיזד,
 ןופ ןעבענענסיורַא טרעװ ,גנַאגרהָאי ןעט:19 םעד ןיא ךיז טניפעג

 ס'יקסנישזרעיווז .א ןיא טקורדענ טרעוו ,יקסנישזרעיווז רעדנַאסקעלַא

 ואלסינַאטס רָאטקַאדער רעכילטרַאװטנאראפ .1 אווָאטסָאמ ,קורד

 .ןעשָארג 20 ןיירפ .שטיוװָאטיקַאי

 ענליוו ןיא עסערּפ עשיסור ןוא עשיסור-סייוו ,עשיווטול ,עשיליופ

 ,1984 רהָאי ףוס

 פ{/ 0שס

 ךיז טניפעג עכלעוו ,גנוטייצ עכילנעט עשיליוּפ ַא זיא "?ָאװַאלס,
 וואלסינַאטס ןופ ןעבענענסיױרַא טרעוו ,גנַאנרהַאי ןעט14 םעד ןיא

 -ָאלס, יירעקורד רעד ןיא גנוטייצ יד טרעוו טקורדעג ,שטיוועיקצאמ

 .ןעשָארנ 20 זיא ןיירּפ רעד .2 סָאנ אוואקמאז .,"ָאוװ
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 אטמנפמ שווטאפאו

 (או62816לװ} 02160014 םס0װס!ז84לץס2װצ)

 םעד ןיא גנוטייצ עשילוּפ עכילנעט א ןיא "יקסנעליוו רעידוק,
 טפאשלעזענ רעד ןופ ןעבענעגפױרַא טרעוו ,גנַאגרהַאי ןעטפלעווצ
 ,4 איּפוקַאלב ,יירעקורד "שטינז, ןיא טסורדעג ,"יקסנעליוו רעירוק,

 ןיירּפ .סיקשיק דלָאטיװ זיא דָאטסַאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ רעד ןוא
 | ,ןעשָארּפ 5

 טוסשצואצ ס0002וםאאפש

 (ס0ז880 00ז265011840960-50016020ץ})

 טניפעג ,גנוטייצ עשיליוּפ עכילנעט א ןיא ?ינעיזדָאצ יניווַאנ,

 -סירה .א ןופ ןעבעגענסױרַא טרעוו ,גנַאגרהַאי ןעט2 םעד ןיא ךיז

 אקלעיו ,"לארטנעצ , ןופ יירעקורד רעד ןיא טקורדעג ,שטיוועיק
 -אנאיסאק ךירנעה זיא רָאטקאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ רעד ןוא 2

 2 .ןעשָאדג 8 ןיירּפ .שטיוו !

 0821 טטווםאפא 4

 -לעוו ,גנוטייצ עשיליוּפ עכילנעט ַא ןיא ?ַאקסנעליוו ַאטעזַאג,
 ןעבענעגסיורא טרעוו ,גנַאגרהָאי ןעטייוצ םעד ןיא ךיז טניפעג עכ
 רעד ןוא יירעקורד סרעיקעב .ס ןיא טקורדעג ,קיניוו וואטסונ ןופ
 זיירּפ ,יקסווָאקראמ רעדנַאסקעלַא זיא רָאטקאדעד רעכילטרָאװטנַארַאפ
 | | .ןעשָארג 8

 שטאט 98 ץעטוו םאפאו

 -לעוו ,גנוטייצ עשיליוּפ עכילגעט ַא ןיא "יקסנעליוו סערּפסקע,
 רעד ךיוא זיא רעכלעוו ,רוטַאל קערַאמ ןופ ןעבעגעגסיױורַא טרעוו עכ
 -ורד רוטַאל ןיא יז טרעו טקורדעג .רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאֿפ

 ,ןעשָארג 10 זיירּפ ."א,-11 סָאנ שטיוועקצימ ,יירעק

 + 8280 גס ץששוו טאפאו|

 םעד ןיא לַאנרושז רעשיליוּפ ַא ןיא ?יקסנעליוו דנַאילגעשזרּפ,

 קיוודול ןופ טריטקאדער ןוא ןעבעגעגסױרַא טרעוו ,גנַאנרהָאי ןעט8
 .| אוואטראּפ ,"'סקול, יירעקורד רעד ןיא טקורדענ ,שטיוװָאמַאדבא

 ,ןעשָארג 28 רעמונ ןופ זיירּפ

 ץטצזס0ס2ט0484

 (סז8הח א!טסש ׁש71002686ױ6 זש ש1/ח16)

 םעד ןיא לַאנרושז רעשיליוּפ רעכילטַאנָאמ  ַא זיא ?ַאגנעשטאלוו,

 ,"ןָאננעשטַאלװ בולק, ןופ ןעבענענסױורא טרעװו ,גנַאגרהָאי ןעטיפ
 -טנַארַאפ רעד ןוא 128 אקצָאדט ,יירעקורד ?אקיפַארנ , ןיא טקורדעג



 08 ץנליוו ןיא טסצרּפ טגיטצניא יד

 90 ןיירפ .שטיװָאנַאמרעה רעטָאיּפ ןיא רָאטקאדער רעכילטרָאװ

 | .ןעשָארנ

 .ןעטפירשטייצ ןוא ןעגנומייצ עשיווטיל 3

 עאםטאווזס סמ8טס38
 טניפעג רעכלעוו ,לאנרושז רעדניק רעשיווטיל דעכילטַאנָאמ ַא

 -קאדער ןוא ןעבעגעגסיורא טרעוו ןוא גנַאגרהָאי ןעט9 םעד ןיא ךיז
 ,סויציווענקוי סַאנַאטנַא ןופ טריט

 ץוטאואט5 הצדס;ט595

 ןיא ,ךָאו א לָאמ ייווצ טניישרע עכלעוו ,גנוטייצ עשיווטיל ַא

 סוילוי ןופ ןעבעגעגסיורַא טרעו ,ננַאנרהָאי ןעט7 םעד ןיא טצעי

 רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ דעד ךיוא ןיא רעכלעוו ,סאקיווָאנ
 ,יירעקורד "ךורמ ןיא גנוטייצ יד טרעװ טקורדעג ,גנוטייצ רעד ןופ

 .0 טקסרַאטַאט

 ץוטאותט9 20סו9פ

 -עג ,טַאנָאמ ַא לָאמ יירר טניישרע עכלעוו ,גנוטייצ עשיווטיל ַא

 .סָאנָאי ןופ ןעבענעגסױורַא טרעװ ,גנַאנרהָאי ןעט7 םעד ןיא ךיז טניפ

 .רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאֿפ רעד ןזיא רעכלעוו ,סיװטַאל

 ן.וטדטע31986249 49

 ,גנַאגהַאי ןעט2 םעד ןיא לַאנרושז רעשיווטיל רעכילטַאנָאמ א

 .סַָאסַארבמוא סָאסניװ ןיא רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַארַאפ סעמעוו

 ,6 טקסרַאטַאט ,יירעקוד "ךור , ןיא טקורדענ טרעו לַאנדושז רעד

 .ןעטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשיסור-סייוו 4
 טמחהקצסא גע 24

 (ג|וט:ץסח2)ג, 0ז200207216182 | {.ווגזה1טזװג)2 /122612)

 -ויצ עשיסור-סייוו עכילטנעכעוו א ןזיא ?ַאצינירק איַאקסורַאלעב

 .א ןופ ןעבעגענסױרא טרעװו ,גנַאנרהַאי (ןעט19) ןעט11 ןיא גנוט
 -ַאקס .דפ ןיא טקורדעג ןוא קאינזַאּפ ןַאי ןופ טריטקַאדער ,ץיוועטוס
 .1 אנלאוואז ,יירעקורד םסיניר

 תסתחמו אתגחו
 (ס0מזהו 1-82 2867120ץ/04206 0880181)

 טניישרע עכלעוו ,גנוטייצ עשיסור-סייוו ַא זיא "יארק ינדָאר ,

 טרעוו ,גנַאנרהֶָאי ןעט2 םעד ןיא ךיז טניפעג ,טַאנָאמ א לָאמ 4

 -ער ,"יטעווסא עיקסורַאלעב טפַאשלעזעגג רעד ןופ ןעבענעגסױרַא
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 ,יירעקורד ס'ןיוועל .י ןיא טקורדענ ןוא יקסווַאיניס .ס ןופ טריטקַאד

 .ןעשָארנ 18 ןיירּפ 22 אקצעמעינ

 תסממו זזוזוהתא

 . (ס0ץטזה 80720ץסאזא 112ו4מ122,-(22ומ8110ז29)

 ,טפירשטייצ עשיסור:סיױו עכילטַאנָאפ א ןיא "?ךַאילש יוװָאנ, |

 ןעבענעגסױרַא ,ןעטסילַאיצַאס-לַאנָאיצַאנ עשיסור-סייוו ןֹופ ןאנרָא רעד

 ,יקסיאלזָאק .א רָאטקַאדער רעכילטרָאװטנַאדַאֿפ ,יקסיאלזָאק .א ןופ

 ןוֿפ יירעקורד רעד ןיא טקורדעג ןוא םוינעלאק ַַא ןופ טריטקַאדער

 ,ןעשַָארג 28 ןיירּפ .1 אנלאוואז ,ינירַאקס .פ

 111/1ע 4 .(ָ((31

 ןעט6 םעד ןיא לַאנרושז רעדניק רעכילטַאנָאמ רעשיסור-סייוו ַא

 -קַאדער ןוא שטיװָאנַאדנַאב ַאקנַאי ןופ ןעבעגנענסורַא טרעוו ,גנַאגרהָאי

 רעד ןיא לַאנרושז רעד טרעו טקורדעג .קויזדיַאנ ּפעזַאי ןופ טריט

 ,1 אנלאוואז ,ינירַאקס קעשיצנַארפ ןופ ןעמָאנ םעד הףיוא יירעקורד

 ח ת 4 ת סט ס א1

 -רושז רעדניק רעשיסוד-סייוו רעכילטַאנָאמ א זיא "?יקסעלַארּפ ,

 -ַאלה .טס ןופ ןעבענעגסױרַא טרעוװ ,גנַאנרהָאי ןעט1 םעד ןיא לַאנ
 יי .אוַאקיציִאו .? ןופ טריטקַאדעד ןוא יקסוק

 .ןעננוטייצ עשיסוד .פ
 הזזומ 8קמאוה

 (םגאסתווסמווגה 1103280עװ24 00116080110-
 תסחעזעי160842 )23618 

 -ךילטפַאשלעזעג עניגנעהּפָאנוא עכילגעט א ןיא ?ַאימערוו עשַאנ,

 ןעבעגעגסיורַא ,גנַאגרהָאי ןעטסקעז ןיא ,גנוטייצ עשיסור עשיטילָאּפ

 ןוא יקסווָארַאילטאק .א .א ןופ טריטקַאדער ,יקסווָארַאילטאק .י ןופ

 50 ןיירּפ .24 אקסנעליוו ,קורד ס'יקסווָארַאילטאק .י ןיא טקורדעג

 | .ןעשָארנ



 .טילַאש השמ

 .ענליו ןופ עיפַארגָאירָאטסיה עיינ יד

 זיא (1984-1915) רהָאי 20 עטצעל יד רַאפ
 -ליוו ןענעוו --- ענליוו ןיא ןעראווענ ןעפַאשַאב
 ,עיפַארנָאירָאטסיה עיינ נידנעטשלָאֿפ א -- ענ

 טָאטש ןייק ןיא ןעכיילנ רהיא טינ טָאה סָאװ

 .טלעוו רעד ףיוא

 -ַארגָאירָאטסיה עשידיא ַא -- ןעניימ רימ

 .ענליוו רעשידיא רעד ןענעוו עיפ

 טהעג סָאװ ,עיפַארנָאירָאטסיח ַא זיא סָאד

 .טייצ רעד ןופ םעטָא םעד טימ ךיילנוצ שממ

 יד ןופ ָאּפמעט ן'טימ ךיילנוצ ןעבירשענ טרעו סָאװ ,עטכישענ ַא

 | .ןעשינעהעשענ םצע

 .ריע  ןוא "הנמאנ הירק , יד -- עיפַארנָאירָאטסיה עטלַא יד תעב

 -וא ןופ רענייטש ןעזעינילער ן'טימ ןָאט וצ טאהענ טָאה -- ?ענליוו

 ,םינואנ טימ ,סוחי ןעשידמול ןוא ןעשינבר ן'טימ ,ןעבעל ןעשיד

 ןוא םיסנרּפ ,םינייד ,םידינמ טימ ; תובישי ישאר ןוא ,םיקידצ

 טימ ,םיניהנמ ןוא םינלדתש טימ ,םידידַא ןוא םיריבנ טימ ; םיאבנ

 טימ ןָאט וצ עיפַארנָאירָאטסיה עיינ יד טָאה --- ,תובצמ ןוא ןעזיולק
 ןעלאיצַאס-שיטילַאּפ םעד טימ ,ןעבעל ןעכילטפאשלעזענ ןעשידיא םעד

 -שידיא רעד טימ ,ןעסאמ עשידיא ןופ ןעבעל-רוטלוק םעד טימ ,ףמַאק
 טימ ,רוטלוק רעשידיא רענרעדָאמ רעצנַאנ רעד טימ ,לוש רעכילטלעוו

 | .סעיצַאזינַאנרָא ןוא םידסומ ,סעיצוטיטסניא ,ןעטלַאטשנַא יד

 -וקִא יד ,ןערהָאיײ-המחלמ יד ןענייז סָאד -- ,רהָאי 20 עטצע?ל יד

 רעד רָאנ טינ .ןעליױּפ ןעטבעלענפיוא ןופ הפוקת יד ,ןעטיײצ-עיצַאּפ

 ,רערעדנַא ןַא ירמנל ןיא עיפַארנָאירָאטסיה רעיינ רעד ןופ טלַאהניא

 ןופ דָאטעמ רעד ןוא לַאירעטַאמ םוצ גנַאנוצ רעצנַאג רעד ךיוא רָאנ

 תולעמ יד טָאטשנא .רערעדנַא סיואכרוד ַא זיא ןעביײרשַאב ןוא ןעלמאז

 טונאזענעטעמעטשטאטססס סט לקט א 1

 ןעצנַאנ ןופ ןעדייל ןוא ןעבעל סָאד -- םידיחי ןופ ןעוטפיוא ןוא

 ןעגנוקעלּפטנַא עלַאיצַאס יד ,ןעיוב ןוא ןעפאש עוויטקעלָאק סָאד ,לכ

 .םישעמ ןוא
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 .ןעשינעהעשעג-טלעוו עסיורג עטשרע יד טימ ךיילנ ןיוש ףיונוצ טלַאפ

 ןיא יו ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ רהָאי ןייק רעכירַא טינ ךָאנ זיא'ס
 טייבראעג ןעשנעמ עּפורג עניילק א ןיוש טָאה ,1918 רהאי ןיא ,ענליוו
 סָאד ןעלניּפשּפֶא לָאז סָאװ ,ךוב א ןעבעגסיורא ןעגעוו ןַאלּפ ַא רעביא

 ,"ךובלמַאז רענליוו, רעטשרע רעד ףיוא טמוק יױזַא ןוא .ןעבעל עיינ

 רעד ןופ הלחתה יד ןעוועג זיא ןוא ,1916 ,ילוי ןיא ןענישרע זיא סָאװ
 -ייוצ רעד ןיוש טניישרע 1918 רַאונַאי ןיא .עיפַארגַאירָאטסיה רעיינ

 | ."ךונלעמאז רענליוו, רעט
 טימ ,ןעבעגעגסיורא גידוועגרָאז ןוא ךילטנירג ,רעכיבלעמַאז עדייב

 -ןקָאד ,רעפיצ טימ ,ןעלאירעטַאמ עטייבראעב-טונ ןוא עטסנרע ללש ַא
 -סיורא ןעבָאה -- ,עדייב ןעטייז 800 רעביא ,ןעסקעדניא ןוא ןעטנעמ

 ענעדיישראפ ףיוא עסערּפ רעצנאג רעד ןופ גנורעדנואווַאב יד ןעפורעג
 רעטשרע רעד .רעסיורג ַא רהעז ןעוועג זיא גלָאפרע רעד .ןעכַארּפש
 -רקי א גנַאל ןיוש ןזיא ןוא ןעראוועג טפיוקרַאפ ךיג זיא ךובלעמַאז

 רענעסָאלשעגּפָא ןא ןופ סורג רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .תואיצמה

 .ןעטייז עלַא ןופ טריּפוקַא ,טלעוו

 טנליוו ןעוו ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ ןעטייצ ערעווש יד ןיא

 -- ,טרַאדרַאפ ןוא טרעגנוחרַאפ ,גננוטסעפ עטלעניררַאפ א ןעוועג זיא
 -קרעמ יד ןעפַאשעג טָאה ןוא ןעשנעמ עּפורג עניילק יד ןעסעזעג זיא

 יד ןעבירשַאב טָאה ,טסייג ןעשידיא םענרעדָאמ ןופ עטכישעג ענידריוו
 םעד ,ןעסרוק ןוא טעטיזרעווינוא-סקלָאפ םעד ,ןעלוש ןוא ןעקעטָאילביב
 ןעכיק יד ,רעצעלּפליּפש ןוא ןעמייהרעדניק יד ,רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט

 ןעבירשעג ןיוש טָאה ; ןענייאראפ ןוא ןעטעטימָאק ,ןעבוטשסטעברא ןוא

 -ָאטַארּפ טריסקיפרַאפ ,ןערהָאי ענעגנַאנענקעװַא רָאּפ יד ןופ תונורכז

 -עטַאמ עכילגעטינָאט יד טלעמַאזעג ,ןעשינעהעשעג טנעכייצרַאּפ ,ןעלָאק
 | .ןעטכיזרעביא טרהיפעג ,ןעלַאיר

 ךיוא זיא רעכלעוו ,דַאבַאש חמצ .רד טָאה עבַאנסיוא יד טריסנַאניפ

 רָאטקַאדער ןעשיטקַאפ סלא .רעכיבלעמאז יד ןופ רָאטקאדערטימ ןעוועג

 + -ַּפִא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב זייוו-םישדח ןעמוקענסיוא ןאד רימ ןיא

 -רַא ןעדעי רָאנ טינ ןעקוקוצכרוד ןוא דַאבַאש .רד ן'טימ ןעציזוצ

 טנערעלעג ןַאד ךיז טָאה דַאבַאש .רד .הרוש עדעי שממ רָאנ ,לעקיט'

 טוג עקַאט ךיז סע רע טָאה טייקטסנרע ןוא הדמתה טימ ןוא שידיא

 | .טנרעלעגסיוא

 ןעבָאה טייצ רעטשרע רָאנ רעד ןיא עבַאנסױא רעד ןעפלָאהעג

 -- לענַאיצקַאדער ןוא םיובנעזָאר .ח .י --- לענָאיצַאזינַאגרָא :ךיוא

 .ןָארטיצ .ל .ש

 :ןעװעג ןענייז ךובלעמַאז ןעטשרע ןופ רעטײברַאטימ-טּפיוה יד

 -לַאטשנַא-רוטלוק ,ןעקעטָאילביב רענליוו ,ןעלוש רענליוו) טילַאש השמ

 "נוא רושָארב רערעדנוזַאב ַא ןיא ןענישרע רעטעּפש ;.וװ .זַא .א ןעט



 567 / !.  -  צנליװ ןופ ץיּפַארגָאירָאטסיה עיינ יד

 דַאבַאש חמצ .רד ;("ןעטלאטשנַא :!עלערוטלוק רענליוו , ןעמָאנ ן'רעט

 ;(ךוב-נָאט) יקסדָאניױװ .י .רד ;(ןעדיא רענליוו יד ןופ טייקכילברעטש)
 ,םכילע-םולש ,ץרּפ , .י ןענעוו תונורכז ,הלהק רענליוו) ןָארטיצ , .ש
 -ליוו יד ןופ עיגָאלָאטַאּפָאכיסּפ) יקסבושריוו .א .רד ;(רָאטנַאק .? .י ,רד

 -סקלָאפ) ןיקּפיצ .י ;(ףליה עשידירוי) םיובנעזָאר .ש .וודַא ;(ןעדיא רענ |
 -רַאֿפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב ןעכיק-רעטייברַא ,ןעכיק-ןעסַאנ ,ןעכיק
 -ליּפש ,ןעמייחרעדניק) ןיקלוב .א ,טרופקנַארפ ,י ,ץַאּפ עדְלָאג ;(ןענייא
 ןוא (עזָאלמייה) סירבַאט םייח ,םיובנעזָאד .ח .י ;(רעדניק ראפ רעצעלּפ
 -ָארקענ ; ןעטלַאטשנַא ענעדיישראפ ןעגעוו רעוט עגיטרָא עהייר עצנַאג ַא
 .ןעציטָאנ ןוא ןעטקעּפסנַאק ; קינָארכ ןוא ןענָאל

 ףראד ךובלעמאז ןעטייוצ ןיא ןעלקיטרַא עטסניטכיוו יד ןופ |
 יד ןופ טייקכילברעטש ,טכיזרעביא) דַאבַאש .צ .רד :ןענָאמרעד ןעמ
 -טנַאקַאב יד) טילַאש .מ ;(1917-1916 ןערהָאי יד ןיא ןעדיא רענליוו

 ן'םיוא עיפַארגנָאירָאטסיה רעיינ רעד ןופ טייברַא עטשרע --- ,ןעגנוכַאמ

 טכַאמזעיצַאּפֹוקֶא רעשטייד רעד ןופ ןעלַאירעטַאמ עֶלעיציפָא ןופ דוסי
 הליחתכל ,טיײברַאלעמַאז רענידרעטעּפש רעצנַאנ רעד ןופ ביֹוהנֶא ןוא
 ןופ ,הלכשה-יציפמ ןופ עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןיא טרירטנעצנָאק

 -יא עשיפַארנָאילביב) טילַאש .מ ;(רעציזרָאפ ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו
 ;(עּפורט רענליוו --- ענליוו ןיא רעטַאעט רעשידיא) ןעזייר .ז ;(טכיזרעב
 ןָארטיצ .7 .ש ;(ףיוהלוש רעד ןוא ןעזיולק רענליוו) יקסנול לעקייח
 .מ ,חזמ עשוהי) טימשדלָאג .י .א ;(ןיכרַא ןעשירָאטסיה ןופ ,ָאמוזדןב

 .ר ;(טסָארעבָא) טילַאש .מ ;(ןיועל והילא ,זארב .ט .ב ,רעבָאה .י
 -ץנַאניפ יד) יקסנָאגרָאמס .ר .מ ;(תורקי ן'טימ ףמַאק רעד) גרובצניג
 -ָאלָאטַאּפָאכיסּפ) יקסבושריוו .א רד ;(?עדנַאה רעד ןוא קסעיצַארעּפָא
 -נַא ענלצנייא ;קינָארכ ;(עשראוו ןוא ענליוו) ןַאקצַאי .י .ש ;(עיג
 .א .א תונורכז ; ךעלטעטשרָאפ ;עטלַאטש
 וצ ןעביוהעגנָא ענליו ןיא ןיוש ךיז טָאה םורא רהָאי ייווצ ןיא = !
 -לעוו ,עיפַארגנָאירָאטסיה רעשידיא רעד ןופ קדעוו סיורג יינ א ןעטיירנ
 רעד רַאפ סקנּפ, ןעמָאנ ן'רעטנוא 1992 רֶהְאי ןיא ןענישרע זיא עכ

 ןוא ?עיצַאּפוקֶא ןוא המחלמ ןופ ןערהָאי יד ןיא ענליוו ןופ עטכישעג

 -ָאנטע-שירָאטסיה רענליו רעד ןופ ןעראוועג ןעבענענסיױרַא ןיא
 ,ל"ז יקס---נַא .ש ןופ ןעמָאנ ן'פיוא טפַאשלעזעגנ רעשיפַארנ

 ןופ ןאלּפ םעיונעג םעד ןעטייבראוצסיוא ןעמוקענסיוא זיא רימ

 ,רָאטקאדער סלא עבַאנסױא עצנַאנ יד ןעטיירנוצ ןוא סקנּפ םעד
 יד ןוא טגנָאזענּפָא רעטעּפש ךיז ךיא בָאה תוביס עסיווענג בילוצ

 עינעלָאק א ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ןענישרע ןיא עבַאנסיוא

 (יקסבושריוו .א .רד ןוא דַאבַאש .צ .רד ,ןָארטיצ ,? .ש ,ןעזייר ..ז)
 עגידריוו ַא זיא ןוא לאידעטַאמ ןעכייר א טלַאהטנא סקנּפ רעד

 ןערעטיירב ןוא ןערעסערג ַא ךָאנ ןיא רעכיבלעמַאז יד ןופ גנוצעזרָאפ
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 ןייק טינ טלַאהטנַא רע סָאװ ,ןורסח םעד רעבָא טָאה רע .בַאטשסַאמס
 .לאירעטַאמ םעד ןיא עיצַאטנעירָא יד טרעװשַאב סָאד ןוא סקעדניא
 -רעפיצ ןענידנענינעג ןייק טינ טָאה ,טרירטסוליא טינ ךיוא זיא רע
 ןוא עגינָאװ א סע זיא ךָאד -- ,ךיליושנֶא טינ ןיא ןוא ?אירעטַאמ

 עסיורג 48 טימ טָאמרָאפ-ארמנ ןעטלַאּפש 944 ןופ קרעוו עניטכיוו ַא

 -נָא םעד ראפ ענליוו ןיא ןעדיא יד ןופ ןעבעל םעד ןענעוו ןעטייברא
 ,טייצ דאירעּפ םענעפורעג

 יקיטרא עהייר ַא ןוא תונורכז ,ןעטכיזרעביא עשירָאטסיה ץוח
 ,ןעטלַאטשנַא ןוא תודסומ ,סעיצאזינַאנרָא עטסניטכיוו יד ןענעוו ןעל
  -דלָאנ .י .א ןופ ןעטייברא יד ןערעוו טנַאמרעד סרעדנוזַאב ןעפראד

 5 .ש ;(המחלמ רעד טייצ ענליוו ןיא עסערּפ עשידיא יד) טדימש
 -ליו ןיא טסנוק יד) יקסווָאביײל .מ ;(עסערּפ עשיאערבעה יד) ןָארטיצ
 ,רעכיב) יקסווָאשריה .י ;(ענליוו ןיא קיזומ יד) ןייטשנערעב .מ .א ;(ענ
 קרעבערש .ש ;(סעיצַאּפוקֶא יד ןופ טייצ רעד רַאפ ןעוויכרַא . .םירפס

 -נעטנעדוטס עשידיא יד) ןאק .9 ;(רעלדנעהכוב א ןופ תונורכז)
 רעשידיא רענליוו) יקסמָאטסָאב .ש ;(טעטיזרעווינוא רענליוו ןיא טפאש
 -סייוו .ח ,שטיווערוג .י ,ןיבור .י ,ןרעּפלַאה .ב ;(דנַאברַאפ-רערהעל

 -ליב ןוא עלערוטלוק עהייר ַא ןענעוו יקסנול .ח ,אנדורב ,? ,דרָאב

 .טייצ דאירעּפ םעד רַאֿפ ענליוו ןיא סעיצאזינַאנרָא-סגנוד

 ,ןעטיבענ ערעדנַא יד ףיוא רעטיײברַאטימ-טּפיוה יד ךייש זיא סאוו
 ןיא ענליוו) יקסדָאניװ .י .רד ןופ ןעטייברא יד ןענָאמרעד ןעמ ףראד
 ןוא טנוזעג-סקלאֿפ) יקסבושריוו .א .רד ;(טיײברַאסגנַאװצ ,נירק-טלעוו

 ,רד ;(עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב רענייטשסנעבעל רעשיניצידעמ
 ןוא רעננוה) יקסנול .ח ;(טייקכילברעטש ,ןעטכיזרעביא) דַאבַאש .צ

 -קעד ןוא ןעגנוכַאמטנַאקַאב) סעדיורב .י ןוא יקסנול .ח ;(תֹורקי
 -פירּפא יד ,רעטרע יד ףיוא ןעשטייד יד) שטיװָאמַארבַא .ח ;(ןעטער
 -לעטימ) ןָאספלָאװ .ב ;(עטיל ןעכָאװו סקעז) טדימשדלָאנ .י .א ;(נעט
 -לעטימ ןופ ףוס ,ןעננולדנַאהרעטנוא עשיווטיל-שיליוּפ) יקסנע ;(עטיל
 רעד ןיא עירטסודניא ןוא לעדנאה רעשידיא) סעדיורב .י ;(עטיל
 ןיא עירטסודניא ןוא רחסמ) ָאריּפאש הנוי ;(עיצאּפוקא ןופ טייצ
 יד ןוא גנוטלַאװרַאּפַאסבלעז רענליוו ,עטיל-לעטימ ןופ עכָאּפע רעד
 ;(ןעקורדנייא-עזייר ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ךָאנ) רעקעב .י ;(ןעדיא
 ;(1919 לירּפַא ןעטנעצניינ זיב 1918 רעבמעווָאנ רעטנעצ) סּפוּפ .ט
 | .(ןעדיא יד ןוא עיצַאּפוקֶא עשיליוּפ יד) ןָאדרָאג .ש

 רעינ א רעדױו ןוא -- רהֶאי ייווצ רעבירא רעדיוו ןענייז'ס

 -לוש , רעלעיצעפס א ,סקנּפךאפ א ןענָאז וצ יוזא לָאמ סָאד .סקנּפ

 -1924) טעטימָאק-סגנודליב ןעלארטנעצ ןופ טייברא רהָאי ףניפ ,"?סקנּפ -
 ענליוו ןיא ןעזעוטוש םעד טעמדיוועג ןעטייז 890 ןוֿפ ךוב א (9



 000 = - ףנליוו ןופ ףעיפַארגָאירָאטסיה ףיינ יד

 ,עינָאלָאריטרַאמ עצנַאנ יד .ךארּפש-סטכיררעטנוא סלא שידיא טימ

 .ענליו ןיא לוש רעכילטלעוו-שידיא רעד ןופ ןעפַאש ןוא ןעבעל סָאד

 עסיורג עטצעל סָאד ןענישרע ןיא ,1981 רהֶאי ןיא ,ףוס םוצ

 -נעמונַאמ רעד ,עיפַארגָאירָאטסיה רענליו רעיינ רעד ןופ קרעװ
 -1931) "תומוהמ ןוא תומחלמ ןופ תוברוח יד ףיוא , סקנּפ רעלַאט

 -ָאקטנעגעג ןופ ןעבענעגסיורא ,(טייברא-יובפיוא ןוא ףליה ,9
 -ענליװ רָאנ טינ לָאמ ןעטשרע םוצ ,ענליוו ןיא ?ָאּפָאקעי  טעטימ

 -נוא ןענישרע זיא סקנּפ רעד .טנעגעג רענליוו עצנַאנ יד רָאנ ,טָאטש

 ןוא רעוט עהייר ַא ןופ גנוקריווטימ רעד ייב ,עיצקאדער ןיימ רעט

 "קיטרַא ,ןעטכירַאב -- ,טַאמרָאפ ןעסיורג ןעטלאּפש 1142 טלַאהטנַא

 ,ןָאקיסקעל רעשיפַארנָאיב ,ןעטנעמוקָאד ,ןעלאירעטַאמ ,ןעננושרָאפ ,ןעל

 םעיונעג ַא טימ ןוא טרירטסוליא ךייר --- ,ןעלעבַאט ,עיּפַארגָאילביב

 ,סקעדניא ןוא לעטעצ-סטלַאהניא

 ענליו ןיא סיורא ךָאנ ןענייז קרעוו עסיורג ענעפורעגנָא יד ץוח |

 לאירעטַאמ ןעסיוועג א ןיירא ךיוא ןעגָארט סָאװ ,ערענעלק עהייר ַא

 .ענליוו ןופ עיפארגָאירָאטסיה רעיינ רעד ןיא

 רעד ןופ טכירַאב -- 1920 רהָאי ןיא :ןענישרע ןענייז יוזא

 ;עקירעמא ראפ "נָאט רעזנוא, -- 1921 ץרעמ ןיא ;הלהק רענליוו

 ןופ "ןערהָאי-המחלמ יד ןופ, טפעה עלעיצעּפס סָאד --- 1999 ביֹוהנֶא

 ןיא ענליו עשידיא; -- 1998 רֶהֶאי ןיא ;"ןעבעל , לאנרושז ןיימ

 ןאמסָארג ץירָאמ ןופ ךַאנַאמלַא רעטרירטסוליא ,"טפירש ןוא טרָאװ ||

 עהייר ַא טימ ןוא רעוט-ללכ רענליוו עֶלַא ןופ ןעטערטרָאּפ יד טימ

 ןענעװ ,רימ ןופ ןעבירשעג ןעלקיטרא-טייל ייז ןעשיווצ . ,ןעלקיטרא

 ןופ קיטסירעטקַארַאכ עצרוק ,"ענליוו רענידעבעל רעניטציא רעזנוא ,,

 רהָאי ןיא ;סעּפורנ טיול טריציפיסַאלק ,רעוט ןוא ןעטפַאשלעזעג יד

 בקעי .רד ןופ (ןעטייז 247) תונורכז דנַאב ַא ,"םרוטש ןיא, -- 6

 | .ןעטייצ-עיצאּפוקא יד ןענעוו יקסדָאניװ

 ןערעו טנעכערענוצ ךיוא ףרַאד עיפַארנָאירָאטסיה רעיינ רעד וצ

 ןופ גידנעביוהנָא ,ענליו ןעגעו רעכיב עשירעלטסניק עהייר עצנַאג יד

 -טפירש ענענייא ערעזנוא טימ נידנענידנע ןוא םירבחמ עשטייד יד

 ךיא בָאה רעכיב עלא עגיזַאד יד ןענעװ רָאנ .רעטכיד ןוא רעלעטש

 -רעכיב,) לעקיטרא ןערעינעג א טקורדענּפָא 1998 רהָאי ןיא ןיוש

 .םאו ,רערעדעי ןעכלעװ טימ ,(6 ןוא 8--4 .מונ ,עשראוו ,"טלעוו

 ףראד'ס .רעדנוזאב ןענָאקַאב ךיז ןעק ,סערעטניא ןא וצרעד טָאה

 68 ,"ענליו ןיא סאג עשידיא, ?לעכיב סָאד ןערעװ ןעבעגעגוצ ךָאנ

 סאוו ,רואינש .ז ןופ טרָאוװהֶאפ א טימ קישטייבָארַאוװ .מ ןופ רעדליכ

 | ,1951 רהָאי ןיא ןענישרע זיא

 ועשילאקיומ, רעד ןערעװ טנַאמרעד ךיוא ןט2 טקערידמוא

 ,ענליוו ןיא טפאשלעזעג רעשיפארגָאנטע רעשירָאטסיה רעד ןופ "סקנפ



 טילַאש + השמ = 30

 ןוא םיורג א -- ,1927 ענליוו ,ל"ז ןייטשנרעב .מ .א ןופ טלעמאזעג
 ,ןימ ןייז ןיא קרעוו גיטכיוו

 -סיורַא 1918-1916 ןערהָאי יד ןיא ןעבָאה ןעטנַאּפוקֶא עשטייד יד
 סָאװ ,ענליוו ןעגעוו רוטַארעטיל עגיטכיוו ןוא עסיורג ץנַאג ַא ןעבעגעג
 טנַאמרעד ןענייז קרעוו עניזָאד יד ןֹופ ייר ַא) ךיז רַאפ לעטיּפַאק ַא זיא
 .(םעבַאנסיוא ענעדיישראפ ענעפורעגנָא-ןעביױא יד ןיא

 -עג טרעדילנעגנייא גיטלינדנע ןיא ענליוו ןעוו ,1922 רהֶאי ןופ
 יד ךיוא ןעבָאה ,קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ דנַאטשַאב ןיא ןעראוו
 ןעגעו רעכיב עיינ עהייר ַא ןעבענוצסיורא ןעביוהעגנָא ןעקאילַאּפ
 עסיורג יד זיא סעבַאנסיוא עגיזָאד יד ןופ עטסגיטכיוו סָאד .ענליוו
 -טכַארּפ) "אקסנעליוו ַאימעז יא ָאנליוו, עיּפַארגַָאנָאמ עכילטּפַאשנעסיו
 ןַא ךיוא ,בנא ,ךיז טניפענ רהיא ןיא .(19380 רהאי ןופ עבאנסיוא
 ןעשידיא ןופ רעטנעצ סא ענליוו ןעגעוו (רעלעה .מ .רד ופ) לעקיטרַא
 עשידיא יד ןעזיוװעגנָא ןענייז ?עקיטרַא םייב .ןעבעל ןעלערוטלוק
 ןופ טסייג ןיא ןעבירשעג ,ןעמונעג ןעצנאג ןיא ,זןיא רע ןוא םירוקמ
 .רוטלוק רעשידיא רעיינ רעד

 -סירעטקַארַאכ ַא סע זיא עבַאנסיוא רעלעיציּפָא רעשיליוּפ ַא ןיא
 ןעראוועג זיא ענליוו עשידיא עיינ יד זא ,טזייװַאב סאוו ,טקַאפ רעשיט
 ןוא ןהעגייברַאפ טינ ןיוש ןעק ןעמ עכלעוו ,עיציזַאּפ עניד'תושממ א
 | .ןענעקרענָא טינ

 -נעוו עיינ עהייר א ןעבענעגסיורא ךיוא ןעבָאה ןעקַאילַאּפ יד
 .םָארּפ ןֹופ ?עכיב ןעלופטרעוו םעד ייז ןעשיווצ ,ענליוו ךרוד רעזייוו
 .סָאלק שוילוי

 פעגנַאמ בילוצ רעבָא ,טריטקעיִארּפ טרעוװ רעזייוונעוו רעשידיא ַא
 ןעניישרע טנעקעג טינ טציא ןיב רע טָאה ןעלטימ ןיא

 ענליוו ןופ עיפַארגָאירָאטסיה רעיינ רעד וצ גָארטיײב ןעטצעל סלַא
 רַאפ חלחק רענליו רעד ןופ טכירַאב רעד ןערעוו טנעכערעגוצ ןעק
 ,1994 ,רעבמעטּפעס ןיא ןענישרע ,(1928--1939) רהָאי ףניפ עטצעל יד



 יססניגשעל בקעי

 אנליו ןברוח

 -רַא ןעשידיא ַא ןיא אנליוו ןברוח ןעמ טנָאז

 .ןעטלעּפָאט א ןהעטשרַאפ ָאד ןעמ ןומ ,לעקיט

 ןופרעד ןוא טריניאור ללכב זיא אנליוו :ןברוח

 ביוא ,רענינייו טינ סלַאפנעדעי ,ןעדיא ןעדויל

 ;רעגריב ערעדנַא עלַא ןופ ,רהעמ ךָאנ טינ

 ,עלעיצעּפס ערהיא טָאה אנליוו עשידיא יד רעבָא

 ןוא ןענָאלּפ ןוא תורצ ערהיא רָאנ ,ענענייא

 ןעשיפיצעּפס ַא ןעגעוו ןעדער ןעמ ןָאק רעבירעד

 .ןברח ןעשידיא -

 קוק א ןעּפאכ ןוא ןעסַאג יד ךרוד ןעריצַאּפשכרוד ךיז גונעג זיא'ס

 טקרעמ ןעמ ןוא סעפַאק יד ןיא ,ןענַארָאטסער יד ןיא ,ןעמָארק יד ןיא

 .םידרויבש םידרוי ןענייז ןעדיא יד ןוא דרוי ַא זיא טדָאטש יד זַא ,דלַאב

 עכלעוו ,ןעלקיטרַא יד ןופ ןעדַאלקס-טרוה עסיורג עגילָאמַא יד ָאטינ

 "עג .אנליו ןיא ןערעװ טיײברַאעגסױא ןעגנעמ עסיורג ןיא ןענעלפ

 ןיפ רהעמ טגיטפעשַאב טָאה עכלעוו ,עירטסודניא-ןעקָאז יד ןעברָאטש

 רעטײברַא עגיזָאד יד ןופ טנעצָארּפ רעסיורג ַא ,רעטייברַא טנעזיוט יירד

 -ימָאק יד ,עטלעטשעגנָא יד ,ןעטנַאקירבַאפ יד ;ןעדיא ןעוועג ןענייז

 יד ,לעװַאב ןופ רעטרָאּפמיא ןוא ןעקָאז ןופ רעטרָאּפפקע יד ,ןערענָאיס

 טרַאּפשעגנָא ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא ןעוועגנ ןענייז ץלַא סָאד --- םירחוס

 -סור ןעטייו םענעפרָאװאוצ ןופ ןעקע עֶלַא ןיא תורוחס ערעייז טימ

 ןופ ןערָאװעג ןעפַאשַאב ןיא עכלעוו ,עירטסודניא עגיזָאד יד .,דנַאל

 רכז ןייק טעמכ ןיא טציא זַא ,ןעברָאטשעג ךילדנירג ױזַא זיא ,ןעדיא

 אנליו ;קרַאמ רעשיסור רעסיורג רעד ָאטינ .,ןעבילבעג טינ רהיא ןופ

 זיא'ס יװ ,סעינרעבוג ריפ-יירד רַאפ רעטנעצ ןייק רהעמ טינ ךיוא זיא

 ,ןעטמירָארַאפ ַא רַאפ טקנוּפ רערעסערג ַא רָאנ ,המחלמ רעד רַאפ ןעוועג

 ּפמעט א ןיא טּפוטשרַאפ זיא סָאװ ,דנַאל סַאּפ ןעלָאמש ןעט'תולד'ראפ

 ערעסערג זיא טינ'ס עכלעוו טימ גנודניברַאפ עטנעהָאנ ןהֶא ,ל?עקניוו

 ןעזױּפ ןֹוא עיצילַאנ ןעלױּפ-סערגנַאק וצ ענעמוקעגוצ-יינ יד ,ןערטנעצ

 טינ וליפא ןעטכַארט ןוא זדָאל ןופ טנידַאב ןערעוו ןוא טייוו ןעגיל

 ,תואיצמ אנליוו ןיא ןעכוז
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 ץעבלעז סָאד ןעמ .ןָאק סָאמ רערעסערגנ רעדָא רערענעלק ַא ןיא ןוא

 ןענייז עכלעוו ,עירטסודניא-ךוש ןוא -עיצקעפנַאק רעד ןעגעוו ןעגָאז

 -עג המחלמ רעד רַאפ ןעבָאה עכלעוו ,סעשזנַארב עשידיא ןעוועג ךיוא

 עטייוו רהעמ ןוא רהעמ ץלַא גידנעּפַאכרַאפ ,ןעסקַאװ ןייא ןיא ןעטלַאה

 הסנרּפ ןעבענענ ןעבָאה עכלעוו ,זַאקווַאק ןוא .ריביס ןופ קרעמ עשיסור

 עטרעדנוה גנונעפָאה ןעבעגעג ןוא תוחּפשמ עשידיא עטרעדנוה ךס ַא
 ייז זַא ,טייברא ןעניפענ ןעלעוו ייז זַא ,ךעלדיימ ןוא ךעלנניא עשידיא

 להַארטש ןעדעי ןהֶא ,סַאּפ ןֹוא טסוּפ ןערהָאי ןהענמורַא טינ ןעלעוו
 ,טנַאה ןיא רעמַאה א רעדָא רעש ַא לָאמַא ןעמענ גנונעפָאה ןופ

 עסיורג יד ןוא ,?עדנַאה-דלַאװ רעד ןוא עירטסודניאדץלָאה יד ןוא
 "ודניא-רעדעל יד ןוא ,עירטסודניא-קַאבַאט יד ןוא ,ןעקירבַאפ-ריּפַאּפ

 -עג ןעדיא ןענייז ןענייווצ-עירטסודניא עלַא עניזָאד יד ןיא --- עירטס

 רעדָא טנעצָארּפ טרעדנוה עלַא עטלעטשעננָא ןוא םיטַאבעלַאב סלַא ןעוו
 -וא ךיוא רעבָא ; טגיטפעשַאב טנעצָארּפ 80--/8 ףיוא סנעטסגינייוו

 ןעמונרַאפ ?להָאצ רעסיורג ץנַאנ ַא ןיא ןעוועג ןענייז דעטייברַא עשיד
 יד ןיא זַא ,ארבס א ןיא'ס ןוא .ןעננומענרעטנוא עניזָאד יד ןיא

 רעשידיא רעטש רע רעד ןעוועג זיא אנליוװ ןופ ןעקירבַאפ-קַאבַאט
 טָאה סָאו ,קיירטש רעשידיא רעטשרע רעד -- דנַאלסור ןיא קיירטש
 -ענ טרעוו גנונעוַאב-דעטייברַא עשידיא יד זַא ,הרושב יד טנָאזעגנָא
 ,טלעװ עשידיא יד ןעשרעדנַארעביא ןוא ןעיײנַאב טהעג ןוא ןעריוב

 -ענכרוד ךרוד ןוא ךרוד ןוא עטבעלענּפָא עטְלַא יד ןעבָארנַאב טהעג
 א תוברוח ערהיא ףיוא ןעיובפיוא ןוא טלעװזַָאטעג עשידיא עטליופ

 .טלעוו ערענעביוהעג ןוא ערענהעש ַא ,עיינ

 ןעצנַאגניא ןענייז ןענייווצ-עירטסודניא עטנעכערעגסיוא עלַא טינ

 ןוא טפלעה ַא ףיוא טרענעלקרַאפ ךיז ןעבָאה ייז --- ןעגנַאנעגנרעטנוא

 -קַאוו ייז ןוא .לעטרעפ יירד ףיוא ךיוא ןוא לעטירד ייווצ ףיוא

 ןעסערק עלַא רַאפ עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןיא סָאד -- טינ ןע ס

 ,טנעגעג רעססניּפ רַאפ ,טנַאק רענליוו רַאפ : הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ
 .ןוא טפַאז עלעסיב סָאד .עיצילַאג-חרזמ רַאֿפ ךיוא ןוא ןילחָאװ ראפ

 יד ןיא טרירטנעצנָאק ןזיא ,טנָאמרַאפ הכולמ עשיליוּפ יד סָאװ ,טולב

 טכַאמ'ס ןוא .סעווטסדואוועיָאװ עלַארטנעצ יד ןיא ,רעדנעל עשיליוּפ-ןייר

 סיוא ןעניוז סעוװטסדואוועיָאוװו עלַארטנעצ עניזָאד יד יו ,קורדנייא םעד

 יד ןופ טולב ןעּפָארט ןעטצעל םעד ןוא טפַאז לעסיב עטצעל סָאד)

 טרעקלעפַאב ןענייז עכלעוו ,רעדנעל-ףיטש עניזָאד יד ןופ ,ןעסערק

 .עסור-סייו טימ ,רעקלעפ ערמערפ טימ .ה .ד ,רעדניק-ףיטש טימ

 רעקלעפ יירד עלַא ענעי בוא ןוא .ןעדיא ןוא רעניארקוא ,רעניווטיל

 ךיז ייב ךיז ןעלהיפ ,רעדירב עיירפ ןוא עטיירפַאב תונכש ןיא ןעבָאה

 -עפָאה טימ רעבָא ,ענעדנובעג ןוא עטכָאיַאב שטָאכ ,םייה רעד ןיא
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 יװ ,גנורעקלעפַאב עשידיא יד ךיז טלהיפ ,ןעוויטקעּפסרעּפ ןוא ןעגנוג
 ןייא רָאנ ָאד ןיא'ס רעכלעוו ןופ ,חסיפת ַא ןיא יװ ,גייטש א ןיא
 ןָאט ייּפש ַא ןוא ןייז רקוע ,ןעסײרסױרַא ךיז ,ןעפיולטנַא -- זיילסיוא|

 ,טעװערָאהעג ןוא טבעלעג ןערהָאי עטרעדנוח טָאה ןעמ ואוו ,טנַאק ץפיוא
 .טפָאהעג ןוא ןעפַאשעג

 ןופ גנולפייווצרַאפ יד ןעעבעגרעביא ףיוא ןעּפ ןיימ זיא ךַאװש וצ
 יר ןופ ןעדיא יד ןופ סרעדנוזאב ץנאנ ןוא ?לכב ןעדיא עשיליופ יד

 ןומ רָאנ סנייא .ןעדיא רענליוו יד ןופ סרעדנוזַאב רָאנ ןוא ןעסערק
 ןיא ןעשנעמ ןעננוי ןייק ןעפָארטעג טינ ךָאנ בָאה ךיא -- ןעגָאז ןעמ

 םעד ףיוא ןעקוק לָאז רעכלעוו ,אפונ ענליוװ ןיא רעדָא טנַאק רענליוו

 "עג ןייא ,םיורט ןייא .םייח סטפנוקוצ ןייז ףיוא יוװ ,טנַאק ןעגיזָאד

 עשידיא עלַא ,תוחומ עשידיא עלַא טשרעהַאב גנונעפָאה ןייא ,קנַאד
 ,רעטייוו סָאװ ןעפיולטנַא ןוא גייטש ןופ ןעסײרסױרַא ךיז --- תומשנ

 עריואוועג ןעמ טרעוו ןעמָארק יד ןיא םורַא ןעמ טריצַאּפש ןוא
 יד ןיא סענישַאמ יד טינ ןעּפַאלק ;דרוי ַא זיא אנליו :סעיינ ַאזַא
 -נָא עשידיא טינ ,ןעטנַאקירבַאפ עשידיא טינ טינ ןעבָאה ,ןעקירבַאפ
 טינ ךיוא ןעבָאה'ס ;הסנרּפ ןייק רעטייברַא עשידיא טינ ,עטלעטשעג

 ןופ תוברוח ןעהעטש טָא ןוא .טײברַא ןייק רעטיײברַא עכילטסירק ןייק

 עשידיא גילדנהעצ עכילטע טימ טפעשעג ס'דניקלַאז --- ןעמָארק עשידיא

 ןעבָאה'ס ואוו ,טַאטשרַאוװ-רעדיײלק םענענייא ןַא טימ ןוא עטלעטשעגנָא
 --וטקַאפונַאמ ס'נָאדרָאג ; רעטיײברַא עשידיא 80 ןופ רהעמ טיײברַאעג

 טכיוהעגסיוא ,ןעגנאגעגסיוא ןענייז ערעדנַא ךס א ,ךס ַא ןוא טפעשעג
 ךיז ןעבָאה ייז ,ריפ-יירד רהָאי ַא טימ קירוצ טשרע תומשנ ערעייז

 ַא ןיא ןוא ןעהיצנעמַאזוצ ךיז ,ןעלגנַאר טוװװאורּפעג המחלמ רעד ךָאנ

 רעיינ ַא רעבָא ,ןעמעטָא רעטייוו ןוא ןעבעל רעטייוו םענרַאפ ןערענעלק
 ןוא ןענָאלשרעד ייז טָאה ,טעליוקרער ייז טָאה טחוש רעיינ ַא ,רָאטקַאפ

 .טלעוו רעד ןופ ןעבירטרַאפ גיטלינדנע

 טנעמטרַאּפעד ס'דניקלַאז ןופ טרָא ן'פיוא זַא ,טקרעמ רהיא ןוא

 טכַאמ סָאװ ; רָאטס טנעמטרַאּפעד עשיליוּפ א ןעסקאוועגפיוא זיא רָאטס

 -טסירק עכילטע טנעפעעג ךיוא ךיז ןעבָאה'ס ןוא ;ןעטפעשעג עטוג

 עכלעוו ןיא ,רעטסנעפ טקרעמ רהיא ןוא ;ןעמָארק-רוטקַאפונַאמ עכיל

 טױל ןוא ךיש עטוג רעדָא ןעמויטסָאק עטוג טלעטשעגסיוא ןענייז'ס

 ןעטַאטשרַאװ ערעסעב עשיליוּפ ןענייז סָאד זַא ,רחיא טהעז ןעמענ יד

 ,ןעגנירד ןא רהיא טביוה ןופרעד ןוא .רעלעטשַאב ןעכילנעמרַאפ ן'רַאפ

 :הדירי עגידנעייווצ ַא ,הלּפס עטלעּפָאט ַא טאהעג ָאד ןעבָאה ןעדיא זַא

 זיא ס סָאוו ,הסנרּפ עלעסיב סָאד .ןעדיא סלַא ךָאנ ןוא רענליוו סלַא

 -עלַאב רעיינ א .טנעה עשידיא ןופ ןעסירענסיױרַא טרעוו ,ןעבילבעג ךָאנ
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 ןַא טימ ןוא הקזח דיב טעװעטַאבעלַאב רע ןוא !ןעמוקעג זיא סָאב

 .םיזעב םענרעזייַא

 .ןעועג טינ טדָאטש ןיא סָאבעלַאב ןייק ךילטנענייא זיא רעהירפ
 ןַא ,עדמערפ ַא ,עיטַארקָארװיב עשיסור יד טעװעטַאבעלַאבעג טָאה'פ
 תונובשח-טקילפנָאק ערעגיטכיוו ךס ַא טָאהעג טָאה סָאװ ,ענערהָאפעגנָא
 ןוא ,רעציפא רעשיסור רעד זיא .ןעדיא יד טימ יװ ,ןעקַאילַאּפ יד טימ

 -רעבוג רעד ןוא ,רעטמַאאב-טסָאּפ רעד ןוא ,עיזַאנמיג ןופ רָאטקעריד רעד
 -ַאב ,טפעשעג ןעשידיא ןיא ןעננַאגעג ןמצעבו ודובכב ןיילַא רָאטַאנ
 רעלאמ ןעשידיא םעד ןעפורעג ,רעדיינש ןעשידיא םייב רעדיילק טלעטש

 םעד טלעטשַאב ,עיזַאנמיג רעדָא עירָאלעצנַאק ןיא רעטסנעפ יד ןעברַאפ
 -נַאק ןיא רעדָא בוטש ןיא סעּפע ןעטכיררַאפ הכאלמ-לעב ןעשידיא

 עלַאנָאיצַאנ יד טהעג'ס !הרדס רעדנַא ןַא רָאנ טהעג טציא .עירַאלעצ
 ןיא ייז ןעליו ױזַא -- ןעקַאילָאּפ ייב ןעפיוק ןעקַאילַאּפ ןוא ! הרדס

 ַא ןוא .רעטסנעפ ערעכעה יד ןופ ןערָאװעג טגָאזרַאפ ךיוא זיא ױזַא
 ;רעציפָא ןעשילױּפ ןייק ןעניוא יד ןיא טינ טהעז רעדיינש רעשידיא
 ןעלַאזקָאװ יד ןופ רעכעד יד רהעמ טינ טברַאפ רעלאמ רעשידיא ַא ןוא
 ןיא ןוא ;החמחלמ רעד רַאפ ןעוועג זיא/ס יו ,סעיזַאנמיג יד ןופ ןוא

 ןעמ טהעז טפעשעג-יײרעטנַאלַאנ רעדָא טפעשעגזרוטקַאפונַאמ ןעשידיא ַא
 ,הנוק רערעסעב רעד ,ללכה -- ןעטמַאַאב ןעשיליוּפ ַא ןעטלעז רָאנ-רָאג

 סָאוװ ןוא .טנעה עשידיא ןופ קעװַא זיא טײברַא ?עקיטש ערעסעב סָאד
 עשיליוּפ וצ ןעמוק'ס רהעמ סָאװ ןוא ןעמָארק עשיליוּפ ןעסקַאוװ'פ רהעמ
 ןופ ןעריט ןוא רעטסנעפ יד ךיז ןעקַאהרַאפ רהעמ ץלַא ,תוכאלמ-ילעב
 טיײברַא ןהֶא ןעציז תוכאלמ-ילעב עשידיא רהעמ ץלַא ,ןעטפעשעג עשידיא

 טינ ןיז ןייק טָאה רהעמ ץֶלַא ןוא טייברַא ןעמוקַאב וצ גנונעפָאה ןהֶא ןוא

 ,םיסנ ףיוא ןעטרַאװ ןוא יליוו ךייט ןופ ןעגערב יד ףיוא ָאד טָא ןעציז
 ןוא ,שואי ןוא גנולפייוצרַאפ ןופ טּפַאכרַאפ ןעמ טרעוו רהעמ ץלַא ןוא

 ןעפיולטנא ןעגעוו ,ךיז ןעסיירסיורַא ןענעו ןעמ טמיורט רהעמ ץלַא

 סָאװ רָאנ םעד וצ עיצארטסוליא עטנעכייצעגסיוא ןַא ןיא טָא

 .ןעטגָאזעג

 :רענױאוונייַא ןעוועג ןענייז ענליוו ןיא

 ןעדיא םעד ןופ ןעצנַאגנוא |

 20+ץ,ס808 184892 -- 1897 ןיא

 61 ,8 140840 -- 1916 ןיא ,

 2,608 107,484 -- 1925 ןיא

 2800ז 198,887 -- 1981 ןיא

 :טכַאמעגסיוא ןעדיא ןעבָאה ןעטנעצָארּפ ןיא
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 4096 -- 1897 ןיא
 4889{ -- 1916 ןיא
 58650 -- 1993 ןיא
 288// -- 1981 ןיא

 -טינ יד זַא ,ןעמ טמוקַאב רעפיצ עטשרע ייווצ יד ןעמ טכיילגרַאפ
 ר ע ס ע ר ג 1981 ןיב 1897 ןופ ןעראוועג זיא גנורעקלעפַאב עשידיא

 - ע5 ק ןערָאװעג זיא גנורעקלעפַאב עשידיא יד ןוא תושפנ 41,194 טימ
 ,עלעבַאט רעד ןופ טהעז ןעמ ןוא .תושפנ טנעזױט 9 טעמכ טימ רענ

 -טנא רעגיד'המהחלמ-ךָאנ רעד ןופ טַאטלוזער א זיא סָאד זַא

 -ט ינ יד ייב ןיא ,1981 זיב 1923 ןופ ,רהֶאי טכא יד ראפ גנולקיוו

 ןיא ןעדיא ייב ןעוו ,תושפנ טנעזױט 80 טעמכ ןעמוקעגצ ןעדיא
 ףרַאד סָאד יא .טנעזױט רעכעה טימ ןערָאװעג רעגינייוו ךָאנ

 ןעװעג טינ ךָאד זיא רהָאי טכַא עגיזָאד יד ןיא ןזַא ,ןעקנעדעג ןעמ
 ןיא טרַאּפשעגנָא רעבָא ןעבָאה ןעדיא רענליוו -- ןעפיול וצ ןיהואוו

 -עג טינ רָאנ ןעדיא ייב ןעמָאנ רעייז רעהירפ טָאה ןעמ סָאװ ,רעדנעל
 ןוא עטסטייוו יד ןיא טגָאיעג ןוא ןעבירטעג טָאה תולד רעד -- טרעה

 ןעפָא ןעוועג עקירעמַא ןופ ןערעױט יד ןעטלָאװ ,רעדנעל עטסעטסיוו
 רעמירַא ךס ַא ךָאנ ןעוועג טציא אנליוו טלָאװ ,ןערהָאי עגיזָאד יד ןיא
 | .ןעדיא טימ

 ,טדָאטש א ןיא רעדָא ,דנַאל ַא ןיא ןעדיא ?ה ַא צ יד טלַאפ ןוא
 רעשידיא רעד זיא 1916 ןיא 48,810 ןופ -- גָאוו רעייז ךיוא טלַאפ
 עצנַאג ףיוא טרענעלקרַאפ ךיז ָאזלא ,28,090 ףיוא ּפָארא טנעצָארּפ
 ,34,590 ףיוא רעדָא ,ןעטקנוּפ 8

 ןיא ןעדיא ןופ גָאװ יד זַא ,טירט ןוא טירש ףיוא טלהיפ ןעמ ןוא
 ;גנוטלַאװרַאפ-טדָאטש רעד ןיא סע טלהיפ ןעמ :ןעלאפענ זיא אנליוו
 ןיא ךיוא טָאה עכלעוו ,עיצַאלימיסַא:ךַארּפש רעד ןיא סע טקרעמ ןעמ
 טימ גנוטסעפ רעשידיא רעניזָאד רעד ןיא ךיוא ,אנליוו

 ,רעגידייטרַאפ עטס'נשקע'עגנייַא ןוא עטסנעבעגעגרעביא עטסעב ערהיא
 יד ףיוא ץענ יד ןעפרַאװראפ ןוא סטרעוורָאפ ןַאּפש ןעסיורג ַא טכאמעג
 | .רעדניק יד ןופ ךעלגניצ

 :רעקרעװטנַאה רענליו ןעשיווצ טכַאמעגסיוא ןעבָאה ןעדיא יד

 66,050 -- 1902 רהֶאי ןיא

 4890 -- 1990 רהֶאי ןיא
 47,790 -- 1952 רהָאי ןיא

 ןיא :גהעב עצנַאג ןעדער רעפיצ תורוש יירד עניזָאד יד טָא

 -סעמ ַא ןיא ,תוסנרּפ עשידיא יד ןופ ןעננוטסעפ עטסעב יד ןופ רענייא
 ,רהָאי טרעדנוה עצנַאג טנעה עשידיא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוט
 -עג ןעדיא רענליוו ןעבָאה טרעדנוהרהַאי ןעט19 ביֹוהנֶא ןיוש םירָאװ
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 רע טצ ע? רעניזָאד רעד ןיא טָא ,הכאלמ רעניטרָא רעד ןיא טשרעה

 המחלמ רעד רַאפ ךיז ןעבָאה ןעסַאמ עשידיא עטיירב ןיהואוו ,גנוטסעפ

 לעטרעפ-יירד ןופ : ךָאל ןעפיט רָאנ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,טעװעטַארעג

 עמַאס ןיא טשרע ןיא סעצָארּפ רעד ןוא ,טפלעה ַא ןופ רעגינייוו ףיוא
 עשיריא 1000 זיב ענליוו ןיא ןעוועג ןענייז המחלמ רעד רַאפ .ביוהנֶא
 | .6/ ךָאנ -- 1952 ןיא ןוא רעדיינש עגידנעטשטסבלעז

 ןוֿפ גייווצ ןעדעי ןיא --- שיּפיט ןענייז ןעטַאד עטכארבעג עלא יד

 ןעבעל ןעשיטדָאטש ןופ עלעקניוו ןעדעי ןיא ,ןעבעל ןעכילטפַאשטריוו

 גָאװ רעייז ךיוא אפונ טימרעד ןוא ןעדיא טנעצָארּפ רעד ןעלַאפעג זיא
 .העּפשה רעייז ןוא

 ןענייז סָאװ ,ןעטַאטשרַאװ עשרעדיינש עשידיא 1000 יד ןופ
 טימ ןעטַאטשרַאװ 60 ןופ רהעמ ןעוועג ןענייז ,המחלמ רעד רַאפ ןעוועג

 -ױַאװ וליפא ןעװעג ןעניי'ס ;ןעדעי ןיא רעטײברַא 10 ןופ רהעמ
 עניזָאד יד ןופ ןיא טציא .רהעמ ןוא רעטייברַא 40 טימ ןעטַאטש

 5 טימ טאטשראוו ַא .ןעבילבעג טינ רכז ןייק ןעטַאטשרַאוװ עסיורג

 .טייהנעטלעז עסיורג ַא זיא רעטײברַא

 -רַאװ עניילק ךס ַא -- גנוניישרע עשיּפיט ַא סָאד זיא רעדיוװ ןוא
 -םִא ,ןעפרָאװאוצ ,טלעקערבוצ זיא סָאלק-רעטייברַא רעד ;ךעלטַאטש
 17--10 ,רעדיו טייצ-סטיײברַא יד .טרעטַאמעגסיױא ןוא טכַאװשעג

 רעטשרע רעשיסור רעד רַאֿפ ,הרות ןתמ רַאֿפ יוװ ,תעל-תעמ ןיא העש
 ץַאלּפ ַא ןעמ טמוקַאב ןוא סנעשָארנ ןעטסנידרַאפ יד ;עיצולָאװער
 -רַאפ םוראוו ,רעטנוא ךיז ןעמ טינ ,וצ ךיז ןעמ טסַאּפ ,ךיז ןעמ טלַאה

 -עגנוה ףיוא רע'טּפשמ/רַאפ ַא ןעמ זיא ,ץַאלּפ םעד ןעמ טריל

 ,טרָאװ ןופ ןיז ןעטסכילבעטשכוב ןיא
 לעקיטרא ןעשימָאנָאקע ןַא ןופ סָאװ ,ןייז ?חומ רעזעל רעד רימ לָאז

 אנליוו טנַאקעג טָאה'ס רעוו -- הכיא לעטיּפַאק ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה

 ...תוניק ןענָאז ןומ ,וצניהַא טציא טמוק ןוא רעהירפ



 .סעיצַאזינַאגרָא עכילטפַאשלעזעג רענליוו

 (קיטסיטַאטס)

 רענליװ רעד ןופ רעטיײברַאטימ ַא סָאװ גנושרָאפסיױא ןַא טיול

 ענליוו ןיא ןענייז ,טכַאמעג טָאה "יקסנעליוו רעירוק , גנוטייצ רעשיליופ

 :סעיצַאזינַאנרָא עכילטפַאשלעזעג לָאצ עדנעגלָאפ יד ןַארַאפ

 -סייוו 1 ,עשיווטיל 8 ,עשידיא 72 ,עשיליוּפ 48 + עטיּפָארטנַאליפ

 | .122 ןעמאזוצ --- עשיסור 1 ןוא עשיסוד

 -טיל 8 ,עשיריא 50 ,עשיליוּפ 100 רעביא : עלערוטלוק-סגנודליב

 ,183 רעביא ןעמַאזוצ --- עשיסור 8 .עשיסורסייוו 10 ,עשיוו

 -סייוו 1 ,עשיווטיל 1 ,עשידיא 12 ,עשיליוּפ 80 - עכילטפאשנעסיוו

 | .04 ןעמַאזוצ --- עשיסור

 .8 ןעמַאזוצ -- עשידיא 3 ,עשיליוּפ 82 - עשיטרָאּפס

 1 ,עשיריא 2 ,עשיליוּפ 12 :(ןעבולק) סעיצַאזינַאגרָא-סגנולײװרַאּפ

 .16 ןעמַאזוצ --- עשיווטיל 1 ,עשיסוד-סייוו

 -סייו 9 ,עשידיא 8 ,עשיליוּפ 80 --- סעיצַאזינַאגרָא עשימעדַאסַא

 .06 ןעמַאזוצ --- עשיסור 1 ןוא עשיניַארקוא 1 ,עשיווטיל 1 ,עשיסוד

 ,עשידיא 92 ,עשיליוּפ 180 .עכילטּפַאשטריװ ןוא עלעגָאיסעּפָארּפ

 .186 ןעמַאזוצ --- עשיסור-סייוו 1 ,עשיווטיל 9

 -סייוו 2 ,עשידיא 8 ,עשיליוּפ 80 --- ןטפַאשלעזעג עגעדײשרַאּפ

 ,8/ ןעמַאזוצ --- עשיסור

 ,89 ןעמַאזוצ : ןעגייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 -ילטפַאשלעזעג עגיצנייא יד ןענייז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד

 -ַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ןופ ןעשנעמ ןעגינייאראפ סָאװ סעיצַאזינַאנרָא עכ

 .ןעטעטיל



 .טדימשדלַאג י .א

 ןעריציטקַארּפ עכלעװ םירױטטָאדר עשידיא

 ,ענליוו ןיא טציא

 (שיִגָטלַאנָארב)

 יקסרָאגיװ בקעי ,רד

 ,1888 רהָאי ןיא קסיורבָאב ןיא ןערָאבעג

 ,רעטָאפ ןייז .עילימַאֿפ רעשי'רחוס ַא ןיא

 יםירחוס ןופ טמאטשעג טָאה ,לאיחי 'ר

 ןיא ,עינָאר ,רעטומ ןייז ןוא ,סעקישטַאירדָאּפ

 ,בר רעשזיוסענ ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג

 רדח ןיא טנערעלעג .נרעבדלָאג ?אירבג 'ר

 ךָאנ .רהָאי ןעט14 ןייז זיב הבישי ןיא ןוא

 -ענרעבירא ןענייז ןערעטלע ענייז יו םעד
 רעד רעטנוא רע ןיא ענליו ןייק ןערהָאפ

 רהָאי ַא ןופ גנוטיירגוצ א ךָאנ ,הלכשה רעניטרָאד רעד ןופ העּפשה

 רעלָאּפמַאירַאמ ןופ סָאלק ןעטפניפ ןיא ןעמוקעגנָא ,םישרח יירד טימ

 -ליז ַא טימ טנידנעעג ןוא עיזַאנמיג רעשיסַאלק

 ןעמ טָאה ןעלַאדעמ ענעדלָאנ) לַאדעמ םענרעב
 ,1877 ,טסברעה ןיא .(ןעבעגענסיױרַא טינ ןַאד

 -ינרוריכ-ָאקידעמ רעד ןיא ןעמוקעגנָא רע ןיא

 טגידנעעג ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא עימעדַאקַא רעש

 ירֶא רהָאי ַא ןעװעגנּפָא רע זיא ןאד 1882 ןיא

 רעד ןיא דלַאװכייא רָאסעּפָארּפ ייב רָאטַאניד

 ן'כָאנ .עימעדַאקַא רעניבלעז רעד ייב קינילק

 סלא ןעיו ןיא רהָאי א ךיז ןעריזילַאיצעּפס

 טצעזַאב ךיז 1884 ףוס רע טָאה ,גָאלָאקענעג

 .גידנעטש ףיוא ענליוו ןיא

 יד ןיא םיריוטקָאד עשידיא יד ןופ עגַאל יד

 זיא טרעדנוהרהָאי ןענירָאֿפ ןופ ןערהָאי רעעס0

 ּוקסדָאגיװ בקעי .רד -קָאד עכילטסירק יד .עטכעלש ַא רהעז ןעוועג
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 9 ענליוו ןיא םיריוטקָאד פשידיא

 -ידיא יד .גנוצעשניילק טימ ,עשיריא יד וצ ןעגיױצַאב ךיז ןעבָאה םיריוט

 ערעייז ןופ קיגנעהּפָא קרַאטש ט?היפעג ךיז ןעבָאה םיריוטקָאד עש

 עשידיא עכילטע ןעוועג ,ןערעױדַאב םוצ ,ןענייז --- ,ןעגעלָאק עכילטסירק

 רַאֿפ הענכה רעסיורג וצ טימ ןעמונַאב ךיז ןעבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד

 .דובכ ןעכילנעזרעּפ רעייז טצישעג גינייוו וצ ןוא "םיצירּפ, יד

 חמצ .רד ןופ ?לעקיטרַא העז) ָאבמעטס .רד ןוא יקסדָאגיװ .רד

 ּףיוא טלעטשעגקעװַא ךיז ןעבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענייז (דַאבַאש

 ןעגירעדינרעד וצ רָאה ןייא ףיוא טביולרעד טינ ןוא סופ ןעכיילג ַא

 ,דובכ ןעלַאנָאיצַאנ רעדָא ןעכילנעזרעּפ רעייז

 -"ראפ רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ךיז ןעבָאה םיריוטקָאד עשידיא יד

 ןעמונרַאפ דלַאב ןעבָאה ןוא ןעטעטילַאיצעּפס ערעייז ןיא טמָאקלָאפ

 עשיליוּפ יד טכַארבעגפיוא טָאה סָאד .טרָא ןעגיד'דובכמ א טָאטש ןיא

 טינ ,עשיריא יד ןעגעג ףמַאק ַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז ןוא םיריוטקָאד

 ןָאטעג רָאנ ,רוטנעילק רעכילטסירק רעד וצ ייז ןעזָאלרעד וצ טינ זיולב

 רעשידיא רעד ןופ ךיוא םיריוטקָאד עשידיא יד ןעּפוטשוצסיױרא ץילַא

 ?טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רעכילרעזייק, רענליוו רעד ןיא ,קיטקַארּפ

 גנע ןעבָאה ןוא טייהרהעמ יד טעדליבעג םיריוטקָאד עשיליוּפ יד ןעבָאה

 .לָאמנייק ןענייז סָאװ ,רעדילגטימ עשידיא יד ןופ טירט יד טכַאמעג

 יד ייב ןיא רעבירעד .גנוטלַאװרַאֿפ רעד וצ ןערָאװעג ןעזָאלענוצ טינ

 טייקגיטייג רעד ןעגעוו קנַאדעג רעד ןעראוועג ףייר םיריוטקָאד עשידיא

 עיצַאזינַאגרָא יד ןוא ,עיצַאזינַאנרַא רעלענָאיסעּפָארּפ רענעגייא ןא ןופ

 ןעמָאנ ן'רעטנוא ,1908 גיֹוהנָא ןיא ןערָאװעג ןעפאשעג קיטליגדנע ןיא

 רעשיגרענע רעד קנַאד א טּפיוהרעד -- ?ןיירק םיריוטקָאד רעשידיא,

 -דליש ןוא סעפַאר לאכימ ,יקסדָאניװ .י םיריוטקָאד יד ןופ גנוקריווטימ

 | ,טערק
 ןוא ןיירק ןופ רעציזרָאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא יקסדָאניװ ,רד

 טוג ךיז טָאה זיירק רעד .רַאטערקעס רעטשרע רעד --- טערקדליש .רד

 -רענע ןא ןערהיפ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טקרַאטשרַאפ ןוא טלעקיװטנַא

 טינ ןעבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד עשידיא עגנני יד תבוטל עיצקא עשינ

 ןופ סקינילק-סטעטיסרעװינוא יד וצ זיולב טינ טירטוצ ןייק טַאהעג

 -רַאפ רעד ךרוד .רעלעטיּפש עשיטָאטש יד וצ טינ ןליפַא רָאנ ,דנַאלסור

 -םיריױטקָאד רעשידיא רענליו רעד טָאה יקסדָאניװ .רד ןופ גנולטימ

 -יא ןוא גָאלָאקענעג רענילרעב ןעטמירַאב םעד וצ טעדנעוװעג ךיז זיירק

 רעד טימ ,וַאדנַאל דלָאּפָאעל רָאסעּפָארּפ ,רעוט ןעכילטפַאשלעזעג ןעשיד

 םעד ןעריזינַאגרָא וצ וויטַאיציניא יד ךיז ףיוא ןעמענ לָאז רע ,השקב

 עטַאװירּפ ןוא עש'הכולמ יד ןיא םיריוטקָאד עשידיא יד ןופ טירטוצ
 -נַאל רָאסעּפָארּפ ,דנַאלשטייד ןיא ןערָאסעּפָארּפ עשידיא יד ןופ סקינילק

 -טלעוו ענעכָארבעגסיױא יד רעבָא ,ןעפורענּפָא םירַאוװ רהעז ךיז טָאה ואד

 .עיצקַא ענעביוהעגנָא ןייז ןעסירעגרעביא טָאה המחלמ
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 -ַאס , ןעלָאטיּפש עשיטָאטש יר ןיא טײברַאעג טָאה יקסדָאניװ ,רד

 -תרמשמ , ןיא ךיוא המחלמ-טלעוו ביֹוהנֶא ןיא ןוא ?בוקַאי, ןוא "שטיוו

 | " םילוח

 דע ךָאנ טליּפש ןוא טליּפשעג יקסדָאניװ .רד טָאה עלָאר עסיורג א

 .טיקכילטּפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןִיֹא םויה

 רעשיגרוריכ-שיניצידעמ רעגרוברעטעּפ רעד ןיא ךָאנ גידנערידוטשי

 ןערענָאיצולָאװער א וצ טנעהָאנ ןענַאטשעג ןיוש רע ןיא ,עימעדַאקַא
 -עּפש .,טייקניטעט רעשיטילָאּפ ראפ טריטסערַא ןעוועג זיא ןוא לעזיירק
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיא ענעדישרַאפ ןיא טגילײטַאב ךיז רע טָאה רעט

 -הקדצ , רעד ןופ עיסימָאק רעטלייטענסיוא רעד ןיא גיטכיט סרעדנוזַאב

 ןופ םינינע ןעטכַארטַאב וצ ןעוועג זיא עיצקנופ רהיא סָאװ ,"הלודג
 טקַאטנָאס ןעגידנעטש ןיא ,רעשידיא-ןיימעגלַא ןופ יו ,קיטילָאּפ רעגיטרָא
 ןוא גרוברעטעּפ טימ רקיע רעד ,טעטש ערעדנַא ןופ תוליהק יד טימ

 ןיא; ךוב ס'יקסדָאנױו .רד העז ,םעד ןעגעוו ךילריפסיוא) עװקסָאמ
 ךיוא דילגטימ רעגיטעט א ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא ,(?םערוטש
 / -ַארקָאמעד-לענַאיצוטיטסנָאק רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רענליוו רעד ןיא
 | ,ייטראּפ רעשיט

 -עט עכילטפַאשלעזעג עוויסנעטניא ןוא עשיגרענע סרעדנוזַאב ַא

 .המחלמ-טלעוו רעד טניז ןעזיוועגסיױרַא יקסדָאניװ ,רד טָאה טייקניט
 עכילטפַאשלעזעג עשידיא ?ייט רעטסערג רעד ןיא 1018 רהֶאי ןיא
 -רעּפ עדנעגלַאפ זיולב ןענייז ןעבילבעג ;ענליװ ןופ ןעפָאלטנַא רעוט
 ,ןושרעג ,יקסדָאניװ ,ד"בש םיריוטקָאד יד ,ןייטשניבור ברה ;ןענָאז
 -עלק רעינעשזניא ,םיובנעזָאר ןושמש .וודַא ,נרובסנעגער ,שטיוועלימחר

 רעד ,רעוט רעשידנוב רעד ןעמוקענוצ דלַאב ןיא ייז וצ ןוא ,ווָאנַאב
 -ט'מותי'רַאפ יד ,(שטיװעלַאכיס שונייב) יקציבזיא ףסוי טסילַאעדיא
 נידנעהעזרעד ,טמעטָאענּפָא רעיירפ טָאה ענליו עשידיא ענעבילבעג

 רערעדעי .ןעטייקכילנעזרעּפ עטכאעג ןעמעלא ןופ עניזָאד יד ךיז ייב

 -ענ ןוא טיונ יד טרעדנילעג ייז ןעבָאה ןעמאזוצ עלַא ןוא רעדנוזַאב

 .גנורעקלעפאב רעשידיא רעד ןופ ןייּפ יד טרעדלימ

 עטלעטשרַאֿפ םינימה ?כ2 רעטנוא טָאה טנַאּפוקֶא רעשטייד רעד
 -עקלעפַאב רענליו רעד ןופ טולב סָאד ןעניוזעגפיוא סעיצובירטנָאק
 -רעננוה ןוא רעגנוה ןעגיד'המיא .רעשידיא רעד ןופ סרעדנוזַאב ,גנור

 ,רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד .טָאטש ןיא טכארבעג שטייד רעד טָאה טיוט
 עטיוט ןעסַאג רענליו יד ןיא ןעלַאפעג ןענייז ,רעדניק סרעדנוזַאב
 םיטש ןייז ךיוה ןעביוהענפיוא יקסדָאניװ .רד טָאה ןַאד .רעגנוה ןופ
 .'תמא ערעטיב םינּפ ןיא ןעפרָאװעג ייז ןוא ןענוה עדליוו יד ןעגעג
 ןערעה וצ ןעוועג טניואוועג טינ ןענייז ןענָאטװעט עכילרינַאמ-ךילריצ יד
 -נעדוי רעטכולפראפ , רעד ףיוא טכארבעגפיוא ,ןוא דייר עניטומ עכלעזַא
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 .רד ןעטלַא םעד טריטסערַא ,1917 ,ץרעמ ןיא ייז ןעבָאה ,?עסַאר |

 .יקסדָאגיװ |

 ,ןעסַאג עלַא .ןענרָאמהירפ רעגיטסָארפ ךילקערש ַא ןעוועג זיא סע

 יַאב שיטנַאּפוקֶא גנערטש ןעװעג ןענייז ,לאזקָאװ םוצ ןערהיפ סָאװ

 .ןַאב םוצ יקסדָאגיװ .רד םענעגנַאפעג םעד טרהיפענ טָאה'מ ןעוו ,טכַאוו

 -ןרב רעד ףיוא ןוא ןעלטימ-ךַאװַאב םוש ןייק ףיוא טקוקעג טינ רעבָא

 -ענסיוא גנולצולּפ ךרע רעד ןופ יװ ןענייז ,סרעקנוי יד ןופ טעטילַאט

 "וקעג ןענייז סָאװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןעדיא ןעפאמ ןעסקאוו

 רעשידיא רעד ןופ רעטָאפ םעד, ,"רעטָאפ, רעייז ןעטיײֿלנַאב ןעמ

 עשטייד יד .ןייועג ןעטקיטשרַאפ טימ ,ןערערט טימ --- ?ענליוו

 ןיא ןוא -- םקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןענָאלשעג טָאה ייצילַאּפ

 ..גָאלק א ןוא רעמָאיעג א ןעוועג זיא רעזייה עשידיא עלַא

 יקסדָאניװ .רד םעד טרינרעטניא ןוא טקישרַאפ ןעבָאה ןעשטייד יד

 -ענ עלַא ןופ ןעטסנרע םעד -- רענַאלענעגנַאפעג רעקסרעשט ןיא

 ןיא ןעסעזענּפָא ןעטרָאד זןיא רע  .דנַאלשטייד ןופ ןערענַאל-ןענעגנַאפ

 רע ןעוו ,1918 ,לירּפא ןעט10 םעד זיב תוסיפת-רעננוה עטסרעווש יד

 .ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקענ ןוא ןערָאװעג טיירפַאב זיא

 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעטָארטעגניירא יקסדָאנױװ .רד זיא ןַאד

 עשידיא רַאפ רעטסינימ סלַא טרינעלעד םהיא טָאה סָאװ ,עיצאזינַאגרָא

 .ענליוו ןיא (?ַאבירַאט,) גנוריגער רעשיווטיל רעטשרע רעד ןיא םינינע

 דלַאב ןיא ענליוו ??ַאבירַאט, יד ןעטלַאחענ ךיז טָאה רעבָא ננַאל טינ

 רעטיור רעד ןופ ָאד ,ןענָאינעל עשיליוּפ יד ןופ ןערָאװעג ןעמונרַאפ

 .ןעקַאילַאּפ יד ןופ רעדיוו ָאד ןוא ,יײמרַא |

 -רֶא רעד ראפ טייברַאעג שינרענע רע טָאה 1019 ביֹוהנֶא ןיא
 -ענסיוא רע ןיא 1922 רהָאי ןיא .הליחק רענליוו רעד ןופ גנוריזינַאג

 -ירעבענצעזעג ןעשיליוּפ ןעטשרע ןיא טַאטוּפעד סלא ןעראוועג טלהעוו
 עדייב ןיא .ןעטייווצ ןיא -- 1927 ןיא ןוא (טנעמַאלרַאּפ) םייס ןעש
 עשיאערבעה יד ןופ טכער יד טנידייטרַאפ ניטומ רע טָאה ןעמייס

 -ביילג רעשימָאנָאקע רעד ראפ טפמעקענ ןוא ןעלוש עשידיא ןוא

 רעד טרינגיזער טָאה'ס יו םעדכָאנ .ןעדיא יד ןופ גנוניטכערַאב

 -םיוא זיא ,ד"בש חמצ .רד ,הליהק רענליוװ רעד ןופ רעציזרָאפ רעטשרע

 רעניבלעזרעד ןיא  .יקסדָאנױװ .רד רעציזרָאפ סלא ןעראוועג טלהעוועג

 ןיא רע .טַארטַאטש רענליוו ןופ דילנטימ ןעוװענ ךיוא רע זיא טייצ

 ,ןעטפאשלעזעג עשידיא ייר רעצנַא א ןיא גיטעט ןעוועג םעד ץוח
 -שירָאטסיה רעשידיא רעד ןיא ,טעטימָאק-טָאקיִאב ןיא ,לשמל יו

 ,ענליו ןיא ל"ז יקסנַא .ש ןופ .נ .א טמאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע

 ןיא סרעדנוזַאב ,ערעדנַא ךס א ןיא ןוא ,רעציזרָאפ-ןערהע זיא רע ואוו

 שיאערבעה ראפ טהעטש רע ואוו ,עיצאזינַאנרַא רעשיטסינויצ רעד
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 ןוא םזיתולג ןוא םזיניטסעלַאּפ ןעשיווצ םופש א רַאפ ןוא שידיא ןוא

 .ןעגנוריּפורג ענעדישרַאפ יד ןעשיווצ

 טָאה טייקגיטעט רעשיטילָאּפךילטּפַאשלעזעג ןייז טיס ךיילנוצ

  -טפאשנעסיוזשיניצידעמ ן'םיוא ךיוא טייבראעג ךס א יקסדָאניװ .רד

 טכילטנעפערַאפ טָאה רע  .קיטסיצילבוּפ רעד ןיא ןוא טיבעג ןעכיל

 -יא שילוּפ ןוא שטייד ,שיסור ןיא ןעלאנרושז עשיניצידעמ ןיא

 ךיוא ,ןעטַארעפער ןוא ןעגנולייטטימ עכילטפַאשנעסיו טרעדנוה רעב

 -ָארב ןייז ןערעוו טנַאמרעד ףרַאד סרעדנוזאב .ןערושָארב עהייר ַא

 .(שיסור) "דיתע ןוא הווה ,רבע ןיא טרָאבַא רעכילטסניק רעד, רוש

 -ייצ עשיסור רענרוברעטעּפ ןוא רענליוו ןיא טנילײטַאב ךיז טָאה רע

 ןעגעוו ןעלקיטרַא עננעמ רערעייהענמוא ןא טימ ןעלאנרושז ןוא ןעגנוט

 עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ,עכילטפַאשלעזעג עניימעגלַא ןוא עשידיא

 .ענַארפ-ןעדיא רעד ןענעוו רקיע רעד ,ןענַארפ

 רע רעבָא ,ןעננוטייצ עשידיא ןיא ךיז רע טנילײטַאב 1912 ןיא

 שידיא ןיילא .שידיא ןיא םהיא טצעזרעביא ןעמ ןוא שיסור טביירש

 -ענ רעשטייד ןיא נידנעציז ,1917 ןיא ןעביירש ןעביוהעגנָא רע טָאה

 ןופ ,ןעננולהעצרעד ערעסערג ןוא ערענעלק עהייר ַא -- ,שינעננעפ

 -רַאװ ,רענליוו ןיא .שידיא רקיע רעד ןעבירשעג רע טָאה ןָא טלָאמעד
 -רושז ןיא ךיוא ,ןעננוטייצ רעזדָאל ןוא רעקָארק ,רעגרעבמעל ,רעוועש
 -שירָאטסיה רעד ןופ ?סקנּפ , ןיא ןוא ,"ןעבעל , ס'טילַאש .מ ןיא ,ןעלַאנ

 -ולֲאּפ עסַאמ ַא טכילטנעפערַאפ רע טָאה טפַאשלעזעג רעשיפַארגַאנטע

 -ַאֹּפ רעשידיא ןענעװ רקיע רעד ,ןעלקיטרַא עשימַאנָאקע ןוא עשיט

 .גנוניטכעראבכיײלג רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטיל

 עטצעל יד ןופ עטכישעג רעד ראפ גנוטיידַאב ערעדנוזַאב ַא

 ןיא; :רעכיבךערַאומעמ יירד ענייז ןעבָאה רהאי 20 ענידמערוטש
 ןיא, ;1926 ענליוו ,ןעטייצ עיצַאּפוקֶא יד ןופ תונורכז --- ?םערוטש

 -טלעו רעד תעשב תוסיפת עשטייד יד ןופ תונורכז --- ?םוניהיג

 ןעטייווצ ןופ תונורכז -- "ןויטבמס ןיא , ןוא ,1927 ,ענליוו ,המחלמ

 ,19981 ענליוו ,1927-1999 ,םייס

 .ןיא , ךוב-ןערָאומעמ סיורג ַא יקסדָאגיװ .רד ךָאנ טָאה די-בתכ ןיא

 .עשיטנעדוטס ןוא עשיטסיזַאנמינ --- "ןערהָאי עגנוי יד

 עשטייד יד טָאה ןעטּפירקסונַאמ ןוא ןערושָארב ,רעכיב ךס א

 ייז ןוא ,1917 ,ץרעמ ןיא טסערַא ן'תעב םהיא ייב ןעמונעגוצ ייצילאּפ

 .ןעננַאנעג ןערָאלרַאפ ןענייז

 ן'םיוא םויה דע גיטעט שינרענע ןוא רעטנומ זיא יקסדָאניװ .רד

 .טיבעג ןעדילטפַאשלעזעג ןעשידיא

 ,טייקכילנעזרעּפ עננוי-גיבייא ןוא עניטומ ,עקרַאטש ַא ןזיא סָאד
 ןעכילטרָאװטנַארַאֿפ ןייז ףיוא רענלעז רעיירטענ ַא יו טחעטש סָאװ
 ,ןעטסָאּפ
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 (ןושרג) ינושרג באז-כקעי ר"ב ןושרג ,רד

 ק"רת ןויסב ז"ט ,ענדָארג ןיא ןערָאבעג

 טָאה סָאװ ,החּפשמ רעניד'סחוימ א ןיא (1860)

 -עגסיורַא עטרעדנוהרהָאי ענידרעהירפ יד ןיא

 -ָאד רעד ֹוצ .ןעטייקכילנעזרעּפ עסיורג ןעבענ

 -ענעד רעד טרעהעג ךיוא טָאה החּפשמ רעניז

 רעטסואווַאב רעד ,ינושרג יבצ רעניבַאר רעגרוב

 -80 יד ןיא "ץילמה , ןופ רעטייברַאטימ-?יכשמ

 רעד ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רע

 -ַאינעג ןוא רענָאיצולָאװער רעטמהיראב-טלעוו

 (ןושרג) ירָאגירג ,טייקכילנעזרעּפ עשילַארָאמ על
 | | .ינושרג

 טָאה רע וואו ,רדח ןיא טנערעלעג

 טָאה ןוא רהֶאי ןעבלַאהטרעפ טנערעלענּפָא

 םעדכָאנ .ןעטייקגיהעפ עסיורג ןעזיוװענסיורַא (ורָאגורג) ןושרג .רד

 ןיא עיזַאנמיג ןיא ןעמוקעממָא רע ןיא ןושרג

 ןיא .רעטסעב רעד סלא 1879 רהְאי ןיא טגידנעעג טָאה ןוא 1870 רהָאי

 :טנעדיצניא רעגידנעגלָאפ ןעמוקענרָאפ םהיא טימ ןיא עיזַאנמינ

 ןעמָאנ-עילימַאפ םעד ןיא ןערָאװעג ןעלעפעג טינ ןיא רָאטקעריד םעד

 -וצ, ןעגנולקעג ,גנוניימ ןייז טיול ,טָאה סָאװ ,יג גנודנע יד ינושרג

 ינושרג ןעמָאנ-עילימַאפ םעד טרעדנעעג תונשקע טימ טָאה ןוא ,"שיסור
 .ןעבילברַאפ סע זיא ױזַא ןוא ,ןושרנ ףיוא

 7 טריציטקַארּפ ,טעטיזרעווינוא רעווקסָאמ טנידנעעג 1888 ןיא

 ,ענדָארג ןייק רעבירַא ןוא קָאטסילאיב ייב ?עטעטש ןיילק ַא ןיא םישדח

 1892 ןיא .ן'יקסוועשערעש ייב רָאטקָאד-קירבַאפ ןערָאװעג ןיא רע ואוו

 -לַאיצעּפס ךיז רהָאי ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןוא דנַאלסיױא ןייק קעוװַא

 -קנארק םטכעלשעג ןוא -טיוה ןופ רָאטקָאד סלַא טמָאקלָאפרַאפ ןוא טריז

 .זירַאּפ ןוא ןילרעב ,ןעיוו ןיא סעקינילק טעטיזרעווינוא יד ןיא ןעטייה

 -ַאב ,ענליוו ןיא ךיז רע טצעזַאב ,דנַאלסיױוא ןופ קירוצ ,1894 ןיא

 ןיא ןוא לָאטיּפש-בוקַאי ןיא רָאטַאנידרָא סֶלַא עלעטש ַא ךיילג טמוק

 עשיליוּפ יד ,1920 זיב לָאטיּפש ןעשידיא ןיא רָאטַאנידרָא סלַא 7

 -קנַארק-טכעלשעג ןוא-טיוח ןופ גנולײטּפֶא יד טריסַאקס ָאד טָאה טכַאמ
 יּפש ןעשילױּפ ןיא עלעטש ַא ן'ינושרג .רד טגיילעגרָאפ ןוא ןעטייח

 יד ןופ ףעש ם'נופ םזיטימעסיטנַא ן'רעביא רעבָא ,"שטיװַאס , לָאט

 טנַאזענּפָא ךיז שירָאנעטַאק ינושרג .רד טָאה ,ַששמיר ןלָאטיּפש רענליוו

 ךיז רע טמענרַאפ ןַאד טניז ."שטיוװַאס, ןיא עלעטש רעטונג רעד ןופ

 .קיטקַארּפ רעטַאוירּפ טימ זיולב

 ןעםיט ַא טימ ןוא וינע רעכילנהעוועגרעסיוא ןַא ןיא ינושרג ,רד



 טרימשדלַאג .י .א 2384

 וצרעד ,?היפעגנערהע ןעלַאנָאיצַאנ ןוא ןעכילנעזרעּפ ןעלעדייא-סנעצרַאה

 טָאה רע .טנעייל ןוא טנערעל ןוא וימי ?כ טציז סָאװ ,דימתמ א

 יד ןופ רעדנעזיוט ןוא רעדנעזיוט טרידוטשעגכרוד ןוא טנעיילענכרוד
 ןעטפַאשנעסיוו עשיניצידעמ יד ןופ קרעוו עטסיינ יד ןופ ןוא עטסעב
 טקַאטנַאק ןיא גידנעטש טהעטש רע .טרפב ךַאפ ןייז ןופ ןוא ?לכב
 טרהיפענכרוד טָאה רע .טפַאשנעסיו רעד ןופ טרָאװ ןעטצעל ן'טימ

 -טפַאשנעסיוו ךס ַא ןעטלַאהעג ןוא סעיצארטסנַאמעד עשיניצידעמ ךס א

 ואוו ,טפאשלעזעג רעשיניצידעמ רענײמענלַא רעד ןיא ןעטַארעפער עכיל

 .יקסבושריוו .רד ןוא דַאבַאש .רד טימ ךיילנוצ דילנטימנערהע זיא רע

 רעשיניצידעמ רעשידיא רעד ןופ רעדנירנ יד ןופ רענייא זיא רע

 רעשיניצידעמ רענַײמענלַא רעד ןיא ןעו ,180/ ןיא .טפַאשלעזעג
 סרוק רעשיטימעסיטנא רעקרַאטש ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טמַאשלעזענ

 עשידיא עכילטע ןעבָאה ,טייקניטעט רעשיניצידעמ ןופ טיבעג ן'פיוא

 ענענייא ןַא ןעדנירג ןצ ןעסָאלשַאב ,םכותב ךיוא רע ןוא ,םיריוטקָאד
 ,טסעיארּפ ןעטייברַאעגסיוא ןייז טיול ,1920 ןיא זיא סָאװ ,טפַאשלעזעג

 ןיא זיירק ןעכילטפַאשנעסיוו-שיניצידעמ ַא ןופ ןערָאװעגנ טלעדנַאװרַאֿפ

 1925 זיב םַארנָארּפ רעטיירב ַא טימ ןייארַאפ ןעלענָאיסעּפָארּפ ַא

 זיב ןַאד ןופ ןוא טכירעננעדהע ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ינושרנ .רד זיא

 1098 רהָאי םעד טָא ןיא .ןייארַאפ ןופ רעציזראפנערחהע -- 8

 | ,רעציזרָאפ-ןערהע סלא ןערָאװעג ןעבילקענסיוא רע זיא

 יד ןופ טעטימָאק ןיא ןעראוועג ןעבילקענסיוא רע זיא 1808 ןיא

 ןוא (א"קא ןופ טציטשענ ןוא טעדנירנעג) ענליוו ןיא רעזייה עניליב

 ייב רעזייה עניליב יד ןיא טקרעמַאב טָאה רע זא .,טייבראעג גיטכיט
 -רֶא 1901 ןיא רע טָאה ,טיײהקנַארק-סואווַאפ יד רעדניק ןעסאמ עסיורג
 ךָאנ רע טָאה וצרעד .טייהקנַארק רעד טָא ןופ עיצַארוק יד טריזינַאנ

 -ָאק .רד ךרוד ןאד יד .טָאטש ןופ רעדניק ערעדנַא ךיוא ןעמונעגוצ

 ןעמונעג 'טָאה "גנונרָאזרַאֿפ רעדניק, טפַאשלעזעג עטעדנירגעג יקסרַאוװ

 ןעברָאװרעד רע טָאה 190/ ןיא .םעד ןענעוו גרָאז עצנַאג יד ךיז ףיוא

 עקנַארקיסואוואפ יד ןעלדנַאהַאב ןעביוהעגנָא ןוא טַארַאּפַאןעגטנער ַא

 רע טָאה המחלמ-טלעו רעד זיב .ןעלהארטש ןעגטנער טימ רעדניק

 א זיױלב ,תמא ,ןעװעג ןיא סָאד ,רעדניק 400 בורק טלייהענסיוא

 גינייו רהעז ןעוועג ןענייז ןעמעלַא רַאפ רעבָא ,עקנַארק יד ןופ ?ייט

 לָאצ יד ןיא עיצַאּפוקַא ןוא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ןעלטימ

 ינושרג .רד טָאה .רעסערג ץלא ןערָאװעג רעדניק עקנַארק עכלעזַא ןופ

 -ענרעביא טָאה סאוו ,"טניָאשזד , ן'טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טרהיפעג

 ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןעליוּפ ןיא עיצקא יד ךיז ףיוא ןעמונ

 יד לָאמ עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ןעטָארוצסױא טייברא עשיטַאמעטסיס

 -ענ ןיא טיײברַא יד ןוא ,ןעליוּפ ןיא ןעדיא ייב טייהקנַארק-סואוואפ

 טָארעגסיױא ללכב ןזיא טייהקנַארק יד  ,גלָאפרע טימ ןעראוועג טניורק
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 רעביא ןעוועג סע זיא ,ןעבילברַאפ סעּפע ךָאנ זיא סע ביוא .ןעראוועג

 עטסראבטכורפ יד ןופ ענייא ןעועג ןיא סָאד .ןעלטימ ןיא לעגנַאמ

 טנעזיוט 70 טסָאקענּפָא םהיא טָאה סע סָאװ ,"טניָאשזד, ןופ ןטיײברַא

 | | .רעלָאד
 ינושרנ .רד זיא "זָאט , ןופ ץנעטסיזקע רעד טניז טייצ עצנַאג יד |

 רע ןיא -- ץניוװָארּפ רַאפ "זָאט  ןיא .רעדילגטימ ענייז ןופ רענייא

 רע .(טָאטש רַאפ "ןָאט, ןיא רעציזרָאפ זיא דַאבַאש .רד) רעציזרָאפ

 -רַא עהייר רעצנַאג ַא טיס "טנוזענ-סקלָאפ , ןיא טייבראנטימ טָאה

 | .ןעלקיט
 -רַא ךרוד ףליה , ןופ רעדנירנ יד ןופ רענייא ןיא ינושרג .רד

 -עלק ,שזניא ןוא ?"ז רעווַאקאמ .רד ,לושיינ הירא טימ ךיילנוצ ,"טייב

 נָאט-וצ-טנייה ןענייז לארשי ץרא ןופ גרעבדלָאג .7 .י ןוא רע ,ווָאנַאב

 יד ןופ רענייא .1903 ןופ רעדנירג ענעבילברַאפ ןעבעל עניצנייא יד

 -אש .ךד ןופ ל?לעקיטרַא העז) ןיפ ןימינב .רד ןֹופ דניירפ עטסטנעהָאנ

 ףיוא ןעכיורבראפ וצ ןעצונ טימ יו ,טסואווענ ינושרנ .רד טָאה ,(דָאב

 -נעשנעמ רעניזָאד רעד סָאװ ,לאטיפַאק םעד "?טייברַא ךרוד ףליה ,

 ןוא גרעבדלָאנ .? .י ןופ ןעמענ יד ףיוא ןעזָאלענרעביא טָאה דניירפ

 ךרוד ףליה , ןיא טײברַאעג ינושרג .רד טָאה 1911 זיב .לושיינ הירא

 -ןערהע -- ןַאד טניז ןוא ,גנוטלאווראפ ןופ דילנטימ סלא ?טייברא

 יי ,דילנטימ

 ןופ גנוטלַאװראפ ןופ דילנטימ ינושרנ .רד זיא ןָא 1909 ןופ |

 .רעציזרָאפ -- 1918 ןופ ,טציא זיב ענליוו ןיא "םינקז בשומ ,

 ןושרג .רד טרעהעג ןֶא סערגנָאק ןעשיטסינויצ ןעטשרע ןופ

 .ןוא עיצאזינאנרַא רעשיטסינויצ רעד וצ ינושרנ

 -ענ .ינוריעה דעו ןופ רעציזרָאפ רעטשרע זיא

 זיא ןוא "תונבל תע, ננוטכיר רעד וצ טרעה

 ,םויה דע גיטעט

  רענייר א ,ללכ ן'ראפ רעוט רעליטש א

 / .שנעמ רעביל ַא -- תוירבל חונ א ,טסילַאעדיא

 ד"בש גילעז"ףסוי ר"ב חמצ .רד

 8) ד"כרת רֹדֶא 'ז ענליוו ןיא ןערָאבעג
 טמַאטש דצ סם'רעטָאפ ןופ 1804(,  ,לארוועפ

 טרעדנוהרהַָאי ןעט17 ןופ ס'ד"בש יד ןופ דע

 -עװו סָאװ ,(ןיד תיב הילש -- ד"בש)

 ןוא תובושתו תולאש ןיא טנַאמרעד ןער -5-** '=+ .יד
 ןַא -- דצ ס'רעטומ דעד ןופ ןוא ,םירפס עטלַא ֹוצ תומדקה ןיא

 שאר ןעטמירַאב ןוא "םירשי תמות, ןופ רבחמ םעד ןופ לעקינייא
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 סָאד יװ ,"עלעקנַאיי 'ר) ןיססעּפ דוד-בקעי 'ר "ס'הלעמ'ר, החבישי
 יד ןופ טמאטשעג טָאה סָאװ ,(עביל טימ ןעפורעג םהיא טָאה קלאפ

 ,(טרעדנוחרָאי ןעט17 ןופ) ָאנדָארוה ישודק

 רעהירפ ןעמוקעגנָא ןַאד ,רֹהָאי 11 ןיב רדח ןיא טנערעלעג

 טריטסעטָארּפ טָאה רע ואוו ,עיזַאנמינ ןיא םעדכַאנ ,לושדלַאער ןיא
 ןעסָאלשענסיױוא רַאפרעד ןיא ןוא טייקניטכערעגמוא ןַא סעּפע ןעגעג

 -ענרעבירא ןרעטלע ענייז ןענייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןערָאװעג

 רעניטרָאד ַא ןיא ןעמוקעננָא זיא רע ןוא ,עװקסָאמ ןייק ןערהָאּפ

 עגיטכיו רהעז ענינייא טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע ואוו ,עיזַאנמיג

 ןעבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא רָאנימ ּפיסֶא ,ץָאג ליאַא-ימ --- טיילעגנוי

 רע טָאה ָאד .לעזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא ןיא ןעניוצעגניירא םהיא

 -ופ רעשיסור "?רעשינדָארַאנ  ןוא רעלַאקידַאר רעד טימ טנעקַאב ךיז

 ואל ,יקסוועשינרעשט ןופ קרעוו ענעטָאברַאפ יד םימ ,רוטַארעט
 .רענַאיצולַאװער טמיטשעג ןערָאװעג ןיא ןוא ערעדנַא ןוא ווָאר

 ןעקידנעקירד רהיא טימ עיזַאנמיג יד ןערָאװעג סאמנ ןיא םהיא

 רענַאזאק ןיא ןעמוקעגנָא .ןעטָארטענסױרַא ןיא רע ןוא םישזער

 -ענקעװַא רעדיו ,ןענַארקעג הטרח דלַאב ,טוטיטסניא ןערַאנירעטעוװ

 ןיא ,1884 ,יַאמ ןיא ןוא םידומיל עלַאיזַאנמיג יד רעביא ךיז טצעז
 .ןעמַאזקע ןעלערוטַאמ םעד ןעטלַאהעגסיוא עלוט

 רעשיסור רעטמהיראב רעד ךיוא ןעוועג זיא זָאלסױרַא םעד ןיא

 ךיז רע טָאה רעמוז םענעי .(שטיווָאדימס) וועיַאסערעוװ רעלעטשטפירש
 ן'טושּפ םוצ סעיטַאּפמיס ענייז ןוא ףרָאד ןעשיסור ן'טימ טנעקַאב

 רעטסערג רעד רעבָא ,ןערָאװעג טקרַאטשרַאֿפ רהעמ ךָאנ ןענייז קלאפ

 -סערא ןעוועג ןאד ןיוש זיא םירבח ערענָאיצולָאװער ענייז ןופ ?ייט

 ןענייז ?עזיירק ןערענאיצולאװער ן'טימ ןעננודניבראפ יד ןוא םריט

 .עטקערידמוא זיולב ןיוש ןעוועג

 -ינוא רעװקסָאמ ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא 1884 רעבמעטּפעס ןיא
  טנרעלעג טָאה רע ואוו ,טעטלוקאפ ןעשיניצידעמ ן'פיוא טעטיזרעוו

 ךיוא טכוזאב גיטייצכיילנ רערעהוצ רעיירפ סלא ;הדמתה סיורג טימ

 -ירוי ן'םיוא עיפָאזָאליפ ןוא עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ סעיצקעל יד

 רעשיניוורַאד ןופ סרעדנוזַאב ,סעיצקעל יד ןוא טעטלוקאפ ןעשיד

 אשַא ףױא .טעטלוקַאפ ןעכילטפאשנעסיוורוטַאנ ן'פיוא ,עיגָאלָאיב

 ןוא גנודליב עניטייזליפ א ןעמוקאב ד"בש חמצ טנעדוטס טָאה ןפוא

 ענייז ןעבענוצרעביא קשח א טקעוװענפיוא םהיא ןיא ךיז טָאה סע

 -רַאפ רע טָאה 1886 ילֹוי ןיא ,ךיּפַאּפ ףיוא ןעקנַאדעג ןוא תועידי

 "רעירוק יקסור, גנוטייצ רעלַאקידַאר רעװקסָאמ רעד ןיא טכילטנעפע

 .יד) "?ַאינַאדזָארימ ָאוטסנידעי, ,טייברַא עשירַארעטיל עטשרע ןייז
 -ייא ןעבירשעג רע טָאה םעדכָאנ .,(ייבענטלעו םעד ןיא טייהנייא

 -ירָאטַאלונער יד, -- ?ָאװטסטַאנָאב עיַאקסור, ןיא ןעלקיטרַא ענינ
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 .עבילנהע ערעדנַא ןוא "םזינַאנרָא ןעכילשנעמ ןופ ןעטפאשנעגייא עש

 -ענלַא רעד ןופ טעטימָאק ןיא ןערָאװעג ןעבילקענסיוא רע ןיא דלַאב
 ןופ טסענג 8 יװ ט'מש'עג טָאה סָאװ ,"ךיק רעשיטנעדוטס , רעניימ

 -ענ טכַאמרַאפ דלַאב "ךיק, יד זיא הריסס א רעביא .?עלָאמַארק
 ,יקסוואיניס טנעדוטס ןופ שטַאּפ ַא ןעמוקאב טָאה רוסמ רעד .ןערָאװ

 -לָאס ןיא ןעבעגענּפָא ןוא טקישרַאפ ןערָאװעג ראפרעד זיא סָאװ

 רעד ןוא ,ןעהורמוא עשיטנעדוטס ןעפורענסױרַא טָאה סָאד .ןעטַאד

 .ןעראוועג טכַאמראפ טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןיא טעטיזרעווינוא

 ,"ןעבעל ןייז ןיא טייצ עטסעב יד, ,ןערּהָאי עשיטנעדוטס ענייז ןיא

 רע ןזיא , --- ,עיפארנָאיבָאטיױא ןייז ןיא טביירש ד"בש .רד יוװ --

 ,עשידיא ןוא עשיסור ,ךאלזיירק ענעדישראפ וצ טנעהָאנ ןענַאטשעג
 -ענ ןַאד טָאה עוװקסָאמ עניטסייג יד סָאװ ,עטסעב סָאד ןעמונעג ןוא

 ןוא ןעדיא ךס א רהעז טימ טעדניירפאב ןעועג ."ןעבעג טנעק

 סעלָאר עניגנאד-טשרע טליּפשעג רעטעּפש ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא-טינ

 ןעכילטפאשנעסיוולערוטלוק ןוא ןעכילטפאשלעזעג ,ןעשיטילָאּפ ןיא

 | ,דנַאלסור ןופ ןעבעל

 ן'טימ טעטיזרעוװוינוא םעד טגידנעעג רע טָאה ,1889 ,יַאמ ןיא

 ןיא ןעטייברַא עװקסָאמ .ןיא ןעבילברַאפ ,(טצרַא) ?רַאקעיל , ?טיט

 רענעי ןיא ןעמַאזקע-רָאטקָאד םֹוצ ךיז ןעטיירג ןוא לָאטיּפש ַא

 ,טָאה סָאװו ,עוקסָאמ שורינ רעד ןעמוקענרָאפ ןיא ,1891 ,טייצ

 עצנאג סאד טלעסיירטענפיוא ,1881 ןיא ןעמָארנָאּפ יד יו טקנוּפ

 רהיא ןופ טכאוועגפיוא טָאה ץנענילעטניא עשידיא יד .םוטנעדיא-טלעוו

 יד ןא ,ןהעזרעד קערש טימ טָאה יז .םולחדעיצַאּפיצנַאמע ןעסיז

 -ַאו םימ לימ א ןעמונעגנָא טָאה ץנענילעטניא עשיסור עטסנעש

 -ַאצ רעד ןופ טעטילאטורב רעד ןענעק טריטסעטָארּפ טינ ןוא רעס

 "עג רעק ַא ךיז טָאה יז ןוא -- ,ןעדיא יד יּפלכ ננורינער רעשיד

 עיינ סרעדנוזַאב א .גנואיײרפַאבטסבלעז וצ ,קלָאפ םוצ קירוצ ןָאט

 -ניא עשידיא יד ןופ רעצרעה יד ןיא טילבענפיוא טָאה גנונעפַאה
 ןיא ןעדיא יד ןעריזינָאלָאק וצ ןַאלּפ ס'שריה ןָארַאב ןופ ןעטנעגילעט

 -ַאֹוצ טָאה ןוא ןערָאװעג טרעטסיײנַאב זיא ד"בש .רד .עניטנעגרַא
 רעגיזָאד רעד ראפ שינרענע ןעמונעג ךיז העדל םירבח ענייז טימ ןעמ

 -רַאפ ךילטפירש ךךייז טָאה רע .טייברַא רעשיטסילַאירָאטירעט

 ןעסָאלשַאב ןיילַא ןליפַא טָאה ,עניטנעגרַא ןוא קראי וינ טימ ןעדנוב

 .ןעראוועג טשינרַאנ זיא םעלַא םעד ןופ רעבָא -- ,ןערירגימע וצ
 םעד ןעניד, ןהעג וצ טָאבנָא ןייז ןופ ךיוא ןערָאװעגנ ןיא טשינרָאג

 ואו ,ןעטנענעג רעננוה יד ןיא ףליה רעשיניצידעמ ןייז טימ "קלאפ

 ןופ ענעלָאװשעג ןענעלעג ןענייז םירעיוּפ רעטנעזיוט רענילדנהעצ

 ןעמ ףרַאד לייורעד, זא ,ןעוועג זיא רעפטנע רעד רעבָא ,רעגנוה
 ַא ןיא רע סָאװ ,ןעווענ רעבָא זיא נָאזּפָא ןופ הביס ע'תמא יד ,"טינ
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 ןיא שפנ-תריסמ טימ ןעטייברא וצ ןעננולעג םהיא זיא רַאּפרעד .דיא
 זיא -סָאװ ,עימעדיּפע-עירעלַאכ יד ןעלעטשוצּפָא עינרעבוג רעװָאבמַאט
 | ,1892 ןיא ןעכָארבענסיױא ןעטרָאד

 טפַאשטנאקַאב ןייז קנַאד א ןיהַא ןעראוועג ןעפורעגסיורא זיא רע
 .ןעטייקכילנעזרעּפ עשיסור עלעדייא עסיורג טימ

 -ַאב םעה סופיט-קעלפ ןופ טעװעטַארעג רע טָאה 1898 גנילירפ ןיא
 ןעמוקאב ,קינעמילּפ א ס'וועינעגרוט רעלעטשטפירש ןעשיסור ןעטמיר
 -ראפ ןעיוו ןייק ןערָאפענקעװַא טימרעד זיא ןוא לעבור 1,000 רַאפרעד
 .ןעקעטָאילביב ןוא סעירָאטַארָאבַאל עניטרָאד יד ןיא ךיז ןעמָאקלַאֿפ
 ןעבעגענּפָא ,עווקסָאמ ןייק קירוצ ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ןעטרָאד ןופ

 -קָאד ןופ םָאלּפיד םעד ןעמוקאב ןוא עיצַאטרעסיד ענידנעגיוב-פ0 ןייז
 טמיטשַאב זיא רע ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקענ 1894 ןיא .ןיצידעמ רָאט

 -אס ןיא רעהירפַא תוריכש ןהָא רָאטקָאד-טאטש-רעסיוא סלא ןעראוועג

 -ניוס ןיא ןיא סע ןעו .ןעשידיא ןיא ךָאנרעד ןוא לָאטיּפש-שטיװ

 זיא ,ערעלָאכ ןופ עימעדיּפע ןַא ןעכָארבענסיױא ןאיצניווסיינ ןוא ןאיצ'
 ןאיצניוס ןופ ןעשנעמ ערעטלע ןוא ,ןיהַא ןערָאװעג טרידנַאמָאק רע
 -ָאכ םלֵא טייברא עגיטרָאד ןייז ןעטונ םוצ םויה דע ךָאנ ןעלהעצרעד
 -ָאנ םענייפ א ןעמוקַאב דלַאב ענליוו ןיא טָאה רע .רָאטקָאד-ערעל

 ,רעשידיא רעד ןיא זיולב טינ ,קיטקַארּפ רעטַאװירּפ רעד ןיא ךיוא ןעמ
 .ננורעקלעפאב רעכילטסירק רעד ייב ךיוא רָאנ

 -לעזעג ןייז ךיוא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה טייצ רעגיבלעזרעד ןיא
 עכילטנעפע ןוא עמייהעג ןיא .טייקגיטעט עלערוטלוק ןוא עכילטפַאש'
 ףיוא ןעטַארעפער טימ ןעטערטסיורא ד"בש .רד טגעלפ ןעגנולמאזראפ
 -לעזעג ןוא עשירארעטיל ,עכילטפאשנעסיוו -- סעמעט ענעדישראפ
 -םיוא רעד ןיא ?לייטנָא ןעניטכיט א ןעמונעג טָאה רע .עכילטפאש

 ןיא טָאה סָאװ ,לוש-טנעווַא רענליוו רעד ןופ גנולקיווטנא ןוא גנואיוב

 -ןטלוק עסיורג ַא טליּפשענ (1998--1901) רהאי 28 עצנאנ ןופ ךשמ
 עשידיא יד ןופ ןעבעפ ןיא עלָאר עשיטילָאּפ-ךילטפַאשלעזענ ןוא עלער

 ןופ ?רעמעק עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאװ ןוא ןעסַאמ עגידנעטייברַא

 -ָאמ רעד ןופ ןוא ןעזעוולוש ןעשידיא ןעטנייווצראפ רעטעּפש םעד

 ןעדנובראפ יױזַא ןיא ןעמָאנ ןייז .ללכב רוטלוק רעשידיא רענרעד

 ראבקנעד טינ םהיא ןהֶא ןיא יז זא ,לוש-טנעווַא רעד טימ ןעראווענ
 ךיז ןעמ טָאה ,לוש-טנעווַא רעד ןָא טנַאמרעד ךיז טָאה'מ זא .ןעוועג
 .ד"בש .רד ןָא טנַאמרעד ךיילנ

 רענליו רעד ןופ רעדנירנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ד"בש .רד
 ןוא הלכשה יציפמ טפַאשלעזעג רענרוברעטעּפ רעה ןופ גנוליײטּפָא
 ףֹוס ן'זיב ביֹוהנֶא רהיא ןופ רעציזרָאפ ןוא רעציזרָאפ-עציוװ רהיא
 גנאנרעטנוא רהיא ףיוא ןעוו ,1919 רעמוז ןיא ,ץנעטסיזקע רהיא ןופ

 ,(.ק .ב .צ) טעטימָאק סגנודליב רעלַארטנעצ רעד ןעמוקענפיוא זיא
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 -וצ יד ףיוא גָאט ןעגיטנייה םוצ זיב שארב טהעטש ד"בש ,רד ואוו
 ןעוװעגנ לָאמ עלַא ר"בש .רד זיא "הלכשה יציפמ , ןופ ןערָאפנעמַאז

 -וניא ןוא העּפשה ןייז רעטנוא ןוא ןעטַאנעלעה ערהיא ןופ רענייא
 -נַארג יד ןעפאשענ 1912 ןיא גנולײטּפָא רענליוו יד טָאה ןוויטַאיצ

 נָאט ןעגיטנייה ייב ןיא סָאװ ,"הלכשה יציפמ , קעטָאילביב עזעיד
 -ַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב ןוא ,ענליו ןיא עטסערג יד ןופ ענייא
 עשידיאטכע עטשרע יד -- "הלכשה יציפמ , ?וש-לעגניא יד ---עיצ

 -ָאטנַא ףיוא ?וש-סקלָאפ יד ןוא --- ענליוו ןיא ?וש-סקלָאפ עכילטלעוו
 םעה ראפ ןייטשדנורג רעד ןעראוועג טגיילעג זיא טימרעד סָאװ ,עילָאק
 .ןעזעוו-לוש ןעשידיא םענרעדָאמ

 רענייא ,'טייברא ךרוד ףליה , ןופ רעדנירגטימ ןעוועג זיא רע

 ןוא רעשיּפָארטנַאליפ רעד ןופ רעדנירגטימ ןוא רעדנירג יד ןופ
 -ענ טנעלפ רע ,?ָאװטסעשטשבָא עיאוויבוילַאטַארב , רעשיטילָאּפ-בלַאה

 עשיסור יד ןופ ןערָאפנעמאזוצ רעװָאנָאריּפ יד ןיא ל?ייטנא ןַא ןעמ
 -קַארַאכ ןעשיטילַאּפ ַא ךיוא ןעגָארטעג ןַאד ןעבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד
 קיטסיטַאטס ןעגעװו ןעטַארעּפער ןעטלַאהעג ןעטרָאד טָאה ןוא ,רעט
 -ךָאפ עשיניצידעמ ערעדנַא ןעגעו ןוא ענליוו ןיא טייקכילברעטש ןופ

 ,ןעננוש

 -עג רע זיא גנונעוואב-סגנואיירפַאב רעד ןופ הפוקת רעד ןיא
 " עּפורג רעשיטארקַאמעד רעשידיא , רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוו
 ןעכילטפאשלעזעג ןעשידיא ןיא העּפשה עסיוועג א טָאהעג טָאה סָאװ

 | / .ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןוא

 םָארנָאּפ א ייב ןעטלאהעג ,1908 ,רעבָאטקָא ןיא טָאה סע תעב
 -יטַארקַאמעד רעד ןופ טרינעלעד ןעוועג ד"בש .רד ןיא ,ענליוו ןיא

 -ַאב ןופ עיצאזינַאגרָא רעטנינייאראפ רעמייהעג רעד וצ עּפורג רעש
 -אזוצ ןיא .,ןעייטראּפ ערענָאיצולָאװער יד ןופ ץושטסבלעז ןעטנעפאוו

 -רָאפ ןעמוקנעמאזוצ ךיז ן'ד"בש רד ייב ןענעלפ טימרעד גנַאהנעמ

 עכילטע ןיא .ס .פ .ּפ יד ןופ ןוא ,ןעייטראּפ עשיטילָאּפ ןופ רעייטש
 -ליפ ףעזֹוי ןופ רעדורב ַא ,יקסדוסליּפ ןַאי םהיא ייב ןעוועג לָאמ
 ןערָאטאזינַאגרַא יד ןופ רענייא ןעוװעג ןאד ןיא ד"בש .רד ..יקסדוס
 ַא ןופ ןוא םָארגָאּפ א ןופ לאפ ן'פיוא ןעננוליײטּפָא ערַאטינַאס יד ןופ

 ןיא .(1908 ,.ווָאנ) קיירטס לָארענעג םעיינ ַא תעב סױטשנעמַאזוצ
 11) ןעראוועג טריטסערַא ד"בש .רד זיא םעלַא םעד ןופ טַאטלוזער

 ןוא םישדח סקעז עמרוט רעקשיקול ןיא ןעסעזענּפָא ןיא רע ,(.צעד

 -סיוא ןייק רהֶאי יירד ףיוא ןערָאפוצסיױרא ןעראוועג טּפשמ רַאפ ןזיא
 ןוא דנאלגנע ןוא ץייווש ,דנַאלשטייד ןיא טבעלעג טָאה רע ואוו ,דנַאל
 ןעמוקאב טָאה רע .ךַאפ ןייז ןיא ךיז טמָאקלָאפראפ רעטייוו ןעטרָאד
 ןופ ןהענסיוא ן'ראפ ךָאנ ענליוו ןייק ןעמוקוצקירוצ שינעביולרע ןַא

 ךיז טָאה ,190/ ,יאמ ןעט7 םעד ןוא ,גנוקישראפ ןייז ןופ ןימרעט
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 ןייז טיינַאב טָאה רע ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ טרהעקעגמוא ד"בש .רד
 .טייקניטעט עכילטפַאשלעזעג ןוא עשיניצידעמ

 -רעבוט-טנַא יד ןערָאװעג ןעפאשענ זיא וויטַאיציניא ןייז טיול

 -קָאד טנינייאראפ טָאה סאוו ,עיצאזינַאנרָא עניצנייא יד ,"עניל עזָאלוק

 ,ןעסור :ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעוט עכילטפַאשלעזעג ןוא םיריוט
 -עציוו רהיא ןעוועג זיא ד"בש .רד ,רעניווטיל ןוא ןעדיא ,ןעקאילַאּפ
 -וצ ,ןעלקיטרַא ןעבירשעג ,ןענַארטרָאפ ןעטלַאהעג טָאה ,רעציזרָאפ
 -סיוא יד .,ויטקא רהעז טייברַאעג ןוא ןעטכירַאב טלעטשעגנעמאז

 שידיא ,שיליוּפ ,שיסור ןיא טקורדעג ךיז ןעבָאה עניל רעד ןופ ןעבאנ

 רעד ןופ טייקניטעט יד ןעסירענרעביא טָאה המחלמ יד .שיווטיל ןוא

 .ןעטפַאשלעזעג ערעדנַא עלַא ןופ יװ ,"עניל רעזָאלוקרעבוט-יטנַא,

 דוירפ ד"בש .רד טָאה המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא ן'טימ

 יד ןיא .טנַארפ רענַאיצילַאנ ן'פיוא רָאטקָאד סלא טייבראעג גיליוו
 טימ ךיז ןעדניבראפ טריבורּפעג רע טָאה טעטש עטריּפוקַא רענַאיצילַאנ
 .רעד ףליה ןעגנערב וצ ידכ ,רעוט עכילטפַאשלעזעג עשידיא עניטרָא יד

 טינ םהיא ןיא סע רעבָא ,גנורעקלעפַאב רענעטילעג רעשידיא רעניטרָאד
 -|צ ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ןעדיא רענַאיצילַאנ יד ?ייוו ,ןעננולעג

 ,ןעטנאּפֹוקא יד וצ "תוכייש , א טאהעג ןעבָאה סָאװ ,יד עלַא וצ יורט
 .ןעטָאירטַאּפ עשיכיירטסע עסייה ןעוועג ןענייז ייז ?ייוו ,רקיע רעד ןוא

 זיא תולייח עשיסור יד ןופ ןעטערטּפָא ם'נופ בייהנֶא ן'טימ
 ןעסָאלשַאב טָאה רע ןוא ענליוו ןייק םייחא ןעמוקעגקירוצ ד"בש .רד

 .ןעמוק טינ לָאז סע טייצ ערעווש א ראפ סָאװ ,ָאד ןעביילבראפ וצ

 טָאה ָאד ןוא -- ,גרוברעטעּפ ןייק ןערָאפעגקעװא ןיא עילימַאפ ןייז

 עכילטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק ס'ד"בש .רד טהילבעצ טשרע ךיז

 ,טייקגיטעט

 עיצאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא
 -סיוא יד ןעװעטַאר ןענעוו ןעוועג ןעגרָאז ןופ ךָאי רעצנַאנ רעד ןזיא
 ןופ ּפעק יד ףױא ןענעלעג גנורעקלעפַאב עשידיא רענליוו עגידנעייג
 ןופ רענייא ןעוועג ןיא ד"בש .רד .ןעשנעמ עטנענימָארּפ עכילטע
 יד ראפ דיילק א ןוא ךוש א ,טיורב ןענעוו טגרָאזעג טָאה רע ,ייז
 ,עקנַארק יד ראפ ףליה רעשיניצידעמ ןענעוו ,ןעסַאמ עטמירָארַאפ
 "עוו ,םישוריג יד ןופ תונברק עטזָאלרָאװראפ יד ראפ םײה א ןעגנעוו
 ןעמייה-רעדניק ןעגעוו ,רעדניק עניילק יד ראפ ךלימ ןעּפָארט ַא ןענ'

 ןוא ןעלמאזפיוא ןענעװ ,רעטלע-לוש ןופ רעדניק יד ראפ ןעלוש ןוא

 רעזייב-רעטסניפ רעד ןופ ןעטנעמוקָאד עשירָאטסיה יד ןעטלַאהנייא
 -ָאטסיה ןעקורד ןעגעוו ,רעשרָאפ-סטכישעג ענידנעמוק יד ראפ טייצ
 ןהֶא ןוא רעיש א ןהִא ,.וװ .זא .א רעטייוו ױזַא ןוא רעכיברהָאי עשיר
 ,קלָאפ ןעטשרומעצ ןייז ןופ המשנ רעד ראפ ןוא ףונ ן'ראפ --- ,ףוס א
 ,םירבח עכילטע ענייז טימ ןעמַאזוצ ,רע ןיא לָאמ עַלַא ןוא םוטעמוא
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 ןאוו ,קילגמוא ןא רָאנ ואוו ,הרצ א רָאנ ואוו .ץַאלּפ ן'פיוא ןעוועג

 --- גנַאגסיוא ןייא רָאנ טַָאהעג קִלָאפ סָאד טָאה -- ,עידענַארט א רָאנ

 רעניבַאר וצ ןעפיול ,יקסדָאגיװ .רד וצ ןעפיול ,ד"בש .רד וצ ןעפיול

 עבכילרעה יד סא ןענייז עלא ! יקציבזיא ףסוי וצ ןעפיול ,ןייטשניבור'

 -עלַא ןיא ןוא טבילעג ןוא טכאעג קלאפ םייב ןעוועג ןעטייקכילנעזרעּפ

 !טָאג ןופ טקישעג ,רעטער ענייז ןהעזעג סע טָאה ייז ןיא ןעמ

 יד ןיא ןעלעטש ךיז ןענעלפ ןעלהיפענ עטמעראוורעד ןופ ןערערט

 ,ןעמענ עגיזָאד יד ןענַאמרעד םייב ןעדעי ייב ןעגיוא

 -ַאנרֶא ןערהיפוצכרוד ןהעזעג ףליה ןימ ןעדעי טָאה ד"בש .רד

 עלעיצעּפס ןעפאשעג גנוציטשרעטנוא ןימ ןעדעי ראפ טָאה ןוא טריזינ

 עשביה א ןעמענרַאפ ףראד ןיולב ייז ןענעכערסיוא  ,סעיצאזינַאגרָא

 וצ ךילנגעממוא סע ןיא ץיטָאנ רעטצינערנאב ַא ןיא ,ןעטייז לָאצ

 -עגנָא ןיוש ןענייז טייקניטעט ןייז ןענעוװו ןעטייברא ןעסאמ .,ןָאט

 .ןערעו ןעבירשעג םהיא ןעגעװו ןעפראד רעכיב עצנאנ ןוא ןעבירש

 "םקנּפ, םעד ,"רעכיבלעמאז רענליוו , ענייז ןענָאמרעד וצ נונעג זיא'ס

 -רושז ס'טילַאש .מ ,טפאשלעזעג רעשיפארגָאנטע-שירָאטסיה רעד ןופ

 ןופ "סקנּפי םעד ,"םערוטש ןיא, ס'יקסדָאניױװ .רד ,"ןעבעל , לאנ

 ןעסאמ יד ,"תומוהמ ןוא תומחלמ ןופ תוברוח יד ףיוא, ,"ָאּפָאקעי,

 רענליוו ערעדנַא ןיא ןוא "גָאט רענליוו, ןיא םהיא ןענעוו ןעלקיטרַא

 ןייז טרעדלישעג טרעו סע ואוו ,ןעננוטייצ עשיטאטש-רעדנא ןוא

 סע ליוװ רע סָאװ ,קלָאפ ןייז רַאפ ,ללכ ן'רַאפ ןעבעל ?ופמהור ,ךייר
 .סנאסענער רעיינ א ןיא ןהעז

 המחלמ רעד ןופ תונברק יד ןעפלעה וצ טעטימָאקיטנעגעג ןיא

 ןופ רענייא ןוא רעציזרָאפ ד"בש .רד ןיא ("ָאּפָאקעי,) ןעמָארנָאּפ ןוא
 -נייה םוצ זיב גנודנירג ןייז ןופ נָאט ןעטשרע ןופ רעוט עטסגיטכיט יד

 ןעשיווצ טיײברַא ןעטיירּפשראפ וצ טפאשלעזעג רעד ןיא גָאט ןעגיט

 ןופ טנוזעג סָאד ןעטיהראפ ןצ טפַאשלעזעג רעד ןיא ,("טרָא,) ןעדיא

 ןעלארטנעצ ןיא ,('ןָאט( -- עזַא) גנורעקלעפאב רעשידיא רעד
 עטשרע יד ןֹופ רענייא רע ןיא םוטעמוא -- ,טעטימָאק-סגנודליב

 רעטשרע רעד ןיא רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע ,רעציזרָאֿפ ןוא רעדנירג

 -טָאטש רענליוו ןיא ןַאמטַאר ,(1920--1919) הליהס רעשיטארקָאמעד
 רענייא ,1980 זיב 1928 ןופ רָאטַאנעס ,1984 ןיב 1919 ןופ טַאר

 .נ .א טפאשלעזעג רעשיפארנַאנטע-שירָאטסיה רעד ןופ רעדנירג יד ןופ

 ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןיא רע .ענליוו ןיא ל"ז יקסנַא .ש ןופ

 -רַאפ רעד ןופ דילגטימ ,ײטרַאּפ רעשיטארקָאמעד רעד ןופ רעציזרָאפ

 רעשיליוּפ רעד ןיא עיצאזינאנרָאלוש רעלַארטנעצ רעד ןופ גנוטלאוו

 ןריזיויטקודָארּפ ןופ ?אעדיא ן'ראפ טרעטסײגַאב זיא רע .קילבוּפער

 ןוא לארשי ץרא ןיא :םוטעמוא -- דנאפ ףיוא ןעסאמ עשידיא יד
 -ולֲאֹּפ ַא -- ,עקירעמַא ןיא ןוא עּפָאריײיא ןיא ,ןַאשזדיב ָאריב ןיא
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 -עואב-לוש רעשידיא רעד ןופ המשנ יד ןזיא רע טסילאירָאטירעט

 ףיוא -- םוטעמוא  .ננונעוואב-סקלָאפ א סלא ןהעז יז לי ןוא גנונ
 טָאנעס ןיא ןוא טָארטסינַאמ ןיא ,עסערּפ רעד ןיא ןוא ןעננולמַאזרַאפ

 רעשידיא רעד ןופ טכער יד ראפ טפמעקענ לָאמ עלא רע טָאה --
 -נעהּפָאנוא ןא טערטראפ רע ואוו ,רוטלוק רעשידיא רעד .ןופ ,לוש
 . ,גנוטביר עניג

 עטסגיטכיו ןוא עטשרע יד ןופ רענייא זיא ד"בש חמצ .,רד
 -טפַאשנעסיו ןעשידיא ם'נופ רעוט רעניטכיט ןוא ןערָאטיזינַאנרָא
 טייצ ךס א רהעז קעװַא םהיא רַאפ טינ ,(ָא"וויי) טוטיטסניא ןעכיל
 לייטנָא ןעסיורג ַא םמענ ,ןעלטימ עלעירעטַאמ ךיוא יו ,עינרענע ןוא

 ענייז ןוא ,"רעטעלב-ָא"וויי, יד ןיא .סרעדנוזאב ,ןעבַאנסיױא ענייז ןיא
 -קנאד רעפיט טימ ןעראוועג טנױלַאב ןענייז ןעטסנידרַאֿפ עסיורג
 ןעבָאה סָאװ ,"ָא"וויג ןופ רעוט עסיורג ערעדנַא יד דצמ טייקרַאב

 עטנערעלעג עננוי רַאפ רוטנַאריּפסַא ןַא ןעמָאנ ןייז ףיוא טעדנירגעג
 .רעשרָאפ עכילטפַאשנעסיװ ןוא

 -טרעוו עהייר רעצנַאנ א ןופ רָאטקאדער ןעוועג זיא ד"בש .רד
 -לעמאז רענליוו, יד -- טילַאש השמ טימ ןעמאזוצ :ןעבאנסיוא עלופ

 -ריוו .א ,רד טימ םעדכָאנ ןוא טילַאש השמ טימ !עמַאזוצ ,"רעכיב
 /ןעטנַאמרעד םעד -- ןעזייר .ז ןוא (?"ז) ןָארטיצ .7 .ש ,יקסבוש
 גרעבמָאנ .ד .ה טימ ןעמאזוצ ,.זענ .נטע-.טסיה רעד ןופ ?"סקנפ,
 םעד --- ווָאכינרעשט .י .ודַא ןוא (?"ז) ןייטשלעקניפ .ע ,וודא ,(ל"ז)
 ןופ ןעטקעיָארּפ עהייר ַא טניילענרָאפ טָאה רע ואוו ,"קנַאדעג ןעיירפ,

 -ַאירָאטירעט ןוא עיצַאזיװיטקודָארּפ ןֹופ ןעלאעדיא ענייז ןעריזילַאער
 ךיוא ,ןעכארּפש ענעדישרַאפ ןיא טכילטנעפערַאֿפ טָאה רע .עיצַאזיל
 -רָאפ עלעניגירָאטסכעה ,ןעטיײברַא עשיניצידעמ עלופטרעוו ,שידיא ןיא

 -רַאפ רע טָאה ןעטפירשטייצ עשידיא עטסנרע רהעז ןיא .,ןעגנוש

 עשידיא עלַא ןענעװ ןעלקיטרא ןעסאמ ערעייהענמוא טכילטנעפע
 ן'פיוא ךיוא יו ,ןעגארפ-רוטלוק ןוא עשיטילָאּפ-לאיצַאס עלעוטקַא
 ערעייז ןופ המישר יד זיולב .ןיצידעמ רעכילטפאשלעזענ ןופ טינעג

 רעביל רעבָא .ןעגיוב-קורד עסיורג רַאַּפ ַא ןעמענראפ ףראד ןעלטיט
 -ַאֹּפ ןעטיירּפשראפ וצ טייקגיטעט ןייז םהיא זיא ןעלקיטרַא יד טָא ןופ
 ןעשיווצ ענעיגיה ןוא ןיצידעמ ןופ תועידי עכילטפַאשנעסיוו ערעלוּפ
 סָאד םהיא ןיא ץלא ןופ רעביל ?ייו ,קלָאפ ןופ ןעטכיש עטיירב יד

 ןעוועג םהיא ייב עטסרעייט יד זיא ןעבאנסיוא ענייז עלא ןופ .קלָאפ

 -עג ד"בש .רד ןיא רהָאי ףלע ."טנוזענ סקלָאפ, לַאנרושז רעד
 רעטייברַאטימ-טּפיוה ןוא רָאטקא-ער סלא ןעטסָאּפ ןייז ףיוא ןענַאטש
 -עמ עלַאסָאלָאק א ןעזיוועגסיורא טָאה רע ואוו ,"טנוזעג-סקלָאפ, ןֹופ

 יד ראפ ןעריזירַאלוּפָאּפ ןיא טנַאלַאט סיורג ןוא עיצידורע עשיניציד
 -רךאפ יד ךעלעקניוו עטסנעפרָאװרַאפ עלא ןיא ןעסאמ-ססלָאפ עטסטיירב
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 ןוא ןעטפאשנעסיו עשיניצידעמ יד ןופ ןעגייווצ עטסקיטראנעדיש
 ןַא רימ ןעבָאה "טנוזעג-סקלָאפ , גנַאגרהַאי ףלע יד ןיא .ענעיניה
 ןוא עשיניצידעמ עכילטּפַאשנעסיװ:רעלוּפָאּפ ענידנעצנעלג ןופ רצוא
 ןעגידנערעיוד-גנַאל ַא רעזעל ן'רַאפ ןעבָאה סָאװ ,ןעטייברא עשינעיגיה
 .טרעוו

 עהייר עצנַאנ ַא ?ַאנרושז םוצ ןעגיוצעגוצ טָאה ד"בש  .רד
 -םיריױטקָאד ךס א טָאה ןוא ןעטסינעיגיה ןוא רעניצידעמ עטסנרע
 רעגילדנעצ .טכַאמעג ןעדיא רַאפ גנַאנ ןייא רַאפ ןערָאטַאלימיסַא
 -ךַאפ ,םעד ץוח ,ד"בש ,רד טָאה ךַאפ ןייז ןופ ןערושָארב ןוא רעכיב
 -עזָא, ןופ ןערושָארב ןֹוא רעכיב רעגילדנעצ ךיוא ןוא טכילטנעפע
 ןעבעגעג רע טָאה םוטעמוא ןוא .טריגַאדער רע טָאה גַאלרַאפ-"זָאט
 . ,ליטס ןעטפַאהרעטסומ ,ןעגיטפַאז ,םענהעש א

 ,שפנ תריסמ ן'תמא טימ ןָאטעג ד"בש .רד טָאה ץלַא סָאד ןוא

 ןייז גיטייזנעגעג םהיא טקנעש סָאװ ,קלָאפ םוצ עביל רעגיצרַאה טימ
 ,גנורהעראפ עפיט ןוא עביל עניטכירפיוא

 יקסרַאװָאק ץרעה .רד
 ןיא (זיירק רענליוו) ןאיצניווס ןיא ןערָאבעג

 רחוס א ,רשא 'ר ,רעטָאפ ןייז ..1809 ,יאמ

 רעד ןופ ,היתב ,רעטומ ןייז ןוא ,?יכשמ א

 רעטנענילעטניא רעשידנעלרוק רעטסואוואב

 -ייז ןעבעג טלָאװעג ןעבָאה ,ןָאסלעֶאי החּפשמ
 -רעד עכילטלעוו א ןוא עשידיא א רעדניק ערע

 רהָאי ףניפ וצ ן'צרעה רעייז ןעבָאה ןוא גנוהיצ

 ןיא רהֶאי ןהעצ וצ ןוא רדח ןיא ןעבעגעגּפָא

 -ףייר יד ןעמוקאב ן'כָאנ .עגיר ןיא עיזַאנמיג

 -רָאד ןיא ןעמּוקעגנָא יקסרַאװַאק .ה זיא שינעגייצ

 -ענ ןוא ןיצידעמ ףיוא טעטיזרעווינוא רעטאּפ

 רע טָאה טייצ עצרוק ַא .1894 ןיא טנידנע

 -.סמעיז ןיא  דָארָאנָאװַאנ ןיא טייבראעג

 -רעדניק רעגרוברעטעּפ א ןיא רהֶאי א ,ָאוט  ;קסרַאװַאק ץרעה .רד
 ןיא עװקסָאמ ןיא רהֶָאי בלַאה ַא ,לָאטיּפש

 םעדכָאנ ןוא םוטיטסניא ןעשינָאלָאירעטקַאב-שימעכ ס'לַאטנעמולב

 ךיז טריזילאיצעּפס 1898 ןיא .ןעלױּפ ןיא קסַאל ןיא טריציטקַארּפ

 -ניק רעד ןיא ,"בוקַאי, לָאטיּפש ןיא רָאטקָאד-רעדניק סלא ענליוו ןיא
 ןעברָאװרעד ךיז דלַאב .ענליוו ןיא רעטשרע רעד ,עירָאטַאלוכמַא-רעד
 .קיטקַארּפ עטַאוװירּפ עטוג ַא ךיוא '

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ דילנטימ ַא ןעוועג 1905 זיב |
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 עשטינ, ,לשמל יו ,ןעטַארעפער עטסנרע ןעטלַאהעג טָאה רע ואוו
 ןוא ,/טציא ןוא םוטרעטלא ןיא גנואיצרעד עשיזיפ, ,"ןעדיא ןעגעוו
 ."טסָאנשטשודוב , דעשיטסינויצ רעד ןיא ךיז טקורדעג

 רע ןיא המחלמ רעשינַאּפַא-שיסור רעד ןופ ךורבסיוא ן'כָאנ
 -ךַאכ ןיא טײברַאעג טָאה ,טצרַא-רעטילימ סלא ןעראוועג טריזיליבָאמ
 -ַאװוע יד טרהיפעגנָא טָאה רע ןאו ,ַאטישט ןיא רקיע רעד ,ןיב

 רעטעּפש ;רענלעז עטעדנואורַאפ ןוא עקנַארק יד ןופ עיצַאוק
 בורק ןופ ךוב א שיסור ןיא ןעבירשעגנָא םעלַא םעד ןענעוו רע טָאה
 ,ןעטייז 0

 קירוצ ןעמוקעג ,המחלמ רעשינָאּפאישיסור רעד ךָאנ ,1909 ןיא
 רעשילננע רעד ןעגעװ קרעו א טכילטנעפערַאפ ןאד .ענליוו ןייק
 ךיוא ,ענליו ןיא טיבעג םעד ףיוא גנושרָאפסיױא עטשרע יד ,קנערק
 ןעגירעי-2 זיב דניק ַא ןערענרעד וצ יו, : ןערושָארב ערעלוּפָאּפ ייווצ
 "ייהקנארק עגידנעקעטשנא ןופ ךיז ןעטיהראפ וצ יװ, ןוא "רעטלע
 ערעלוּפָאּפ רעגרוברעטעּפ ןיא טיײברַאעג .שיסור ןיא עלַא ,"ןעט
 רענליו יד ןופ רעטייברַאטימ ןעװעג ןוא ןעלַאנרושז עשיניצידעמ
 ינרַאּפַאז-ָארעװעס , ,"ָאוװָאלס עיאנדַאּפַאז-ָארעװעס, :  ןעגנוטייצ עשיסור
 ."סָאלָאג

 ,ךַאפ ןייז ןיא ןעמָאקלָאפרַאפ ךיז דנַאלסיױא ןייק ןרהָאּפעגקעװַא = |
 ַא רע ןיא ,ענליו ןייק 1907 ןיא ןעמוקענקירוצ זיא רע ןעוו ןוא
 ןיא אטישט ןיא דנַאטשפױא םעד ןעריזינַאנרָא ןיא רעטנידלושַאב
 -לַאב ן'כָאנ ןוא (ריביס) קסטוקריא ןייק ןערָאװעג טקישראפ ,98

 .ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג ןערעוו טיירפַאב ןעגיד |

 -לעזעג ערַאבטכורפ א ןעביוהעגנָא םהיא ייב ךיז טָאה ןַאד

 : ,טייקגיטעט עלערוטלוק ןוא עשיניצידעמ-ךילטּפַאש
 טכילטנעפעראפ ןוא ךילטפאשנעסיו טיײברַאעג ךס ַא טָאה רע

 ןיא ךיוא ,ןעלַאנרושז עשיניצידעמ עשיסור ןיא ןעטייברַא עשיניצידעמ
 טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רעד ןיא ןענַארטרַאפ ןעטלַאהעג .םרָאפ-ךוב
 -ַאנרֶא ןיא טנילייטאב שינרענע ךיז ןוא ןענַארּפ עשיניצידעמ ןעגעוו'
 ,עקנַאילוהְאּפ ףיוא ,"רעזייה עניליב, יד ןיא ןעמייח-רעדניק ןעריזינ
 -רַא ךרוד ףליה , ןיא ךיוא טייברַאעגטימ .,םָארבָארטסָא ,ענישטערַאז
 ,גנונרָאזרַאפ-רעדניק ןופ םיבעג ן'פיוא "טייפ

 א ןהֶא ,ןעפראוואוצ ןעוועג רעבָא ןענייז ןעטייברא עלַא יד
 טָאה .טּפעלקעג טינ ךיז טָאה סע ןוא ,ךיז ןעשיווצ גנודניבראּפ
 ראפ טפַאשלעזענ א ןעדנירג וצ ןעסָאלשאב 1908 ןיא יקסרַאװָאק .רד
 -ענ ַאזַא ןיא דלַאב ןוא ,רעדניק ןופ טכיררעטנוא ןֹוא גנואיצרעד
 -עיּפָאּפ ָאוטסעשטשבָא , ןעמָאנ ן'רעטנוא ןעראוועג טביולרע טפַאשלעז
 -ךָאפ .גנונרָאזרַאפ-רעדניק ןופ טפאשלעזעג -- ?ךַאיטעיד א אינעשט



 399 ענליוו ןיא םיריוטקָאד עשידיא

 -ָאּפיסֶא יצַארָאה) יקסרַאװָאק .רד : רעדנירג רהיא ןרָאװעג זיא רעציז
 .(ןעפורעג ןַאד םהיא טָאה'מ יװ ,שטיוו

 ,טייברַא רעד וצ ןעטָארטענוצ שיטסאיזוטנע ןיא טפַאשלעזעג יד

 -עג יז טָאה (1908) רהָאי ןעניבלעז ןופ טסברעה ןיא ןיוש ןוא
 רעטלַאװרַאֿפ .,שיסור ןיא לוש-לעדיימ א סַאגיַאטשקַאב ףיוא טנעפע
 םיקַא גָאנַאדעּפ רעלופטנַאלַאט ןוא רעטסואוואב רעד ןערָאװעג ןיא

 -סעוויר רעטכיד-לבַאֿפ םעד ןופ רעדורב ַא ,ןַאמסעוויר שטיווָאנָאימעס
 סָאװ ךיז טָאה לוש יד .יקצענעמַאק ףסוי רערהעל-דנורנ ןוא ,ןַאמ

 רעלוּפָאּפ רהעז ןערָאװעג זיא ןוא טלעקיוטנַא רהעמ ץלא רעטייוו

 לוש יד ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ בייהנֶא ןיא .טָאטש ןיא
 רעטכיד ןופ םיוט ן'כָאנ ןוא ךַארּפשנרעל רעשידיא רעד וצ רעבירַא

 ןוא ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ןערָאװעג ןעפורעגנָא לוש יד זיא נורפ ןועמש

 .ענליוו ןיא לוש עשידיא עטסערג יד יז ןיא גָאט ןעגיטנייה ייב

 ,קעטָאילביב-רעדניק עטשרע יד טעדנירגענ טָאה טפאשלעזעג יד
 .ק ,.ב .צ םייב יודנַאל רערהעל ןופ ןעמָאנ םעד טנייה טגָארט סָאװ
 .רד .ה .,ד ,"גנוגרָאזרַאפ-רעדניק, טָאה עינרענע רערעדנוזאב ַא טימ
 -טּפיוה ,ןעדיא ןעשיווצ גנואיצרעד רעשיזיפ ראפ טײברַאעג יקסרַאוװָאק
 ַא טריזינַאנרַא יז טָאה קעװצ םעד וצ .רעדניק ןעשיווצ ךילכעז
 -טּפוה סלַא .גנואיצרעד רעשיויפ ןופ רערהיפנָא עטשרע רדַאק
 רעניטנייה רעד ,ָאזַאמ סקאמ ןעראווענ טמיטשַאב זיא רערהיפנָא
 ןופ תואצוה יד ףיוא ןיא סָאװ ,"עּפורט רענליוו, רעד .ןופ רָאטקעריד

 ןיא ךיז ןעמָאקלָאפראפ וצ ןערָאװענ טקישענקעװַא טפאשלעזעג רעד

 טָאה טפאשלעזעג יד .דנַאלסיוא ןיא גנואיצרעד רעשיזיפ ןופ ךַאפ

 ךילכעזטּפיוה רעבָא ,ענעססַאװרעד ראפ ןעגנוזעלרָאֿפ טרהיפענכרוד

 רַאפ גנוזעלרָאפ עטשרע יד טרישזנַארַא  .עשיגָאנַאדעּפ-שיגָאלָאכיסּפ
 ןופ גַאלרַאפ ןעטשרע םעד טעדנירגעג ,ָאניק ןיא שידיא ףיוא רעדניק
 -רֶא 1909 ןיא .,(יקצענעמַאק ףסוי) שידיא ףיוא רוטַארעטיל-רעדניק
 -ייוצ עלַא ףיוא ענעסקַאװרעד ראפ ןעגנוזעלרַאפ עטשרע יד טריזינַאנ
 רעטעּפש ןוא ערעטנענילעטניא ראפ רעהירפ -- טפַאשנעסיו ןופ ןעג
 .לָאצּפָא םעניילס א רַאפ -- ,םלוע ןעטיירב {'ראפ

 רעדיווװ יקסרַאװָאק .רד זיא המחלמ-טלעוו רעד ןֹופ בייהנָא ןיא |
 -ורעטילימ רענליוו ןיא טייבראעג טָאה רע ןוא ןעראוועגנ טריזיליבַאמ

 -כָאנ ,קסבעטיוו ןייק ענליוו ןופ טריאוקַאװע 1918 ןיא ,לָאטיּפש ןעש'
 רעלעטיּפש טריזינַאגרָא ןעײשנַארט ןיא טָאה רע ואוו ,לעּפעל ןייק םעד
 -ילימ רענליוו, ןיא עווקסָאמ ןייק -- 1916 ןיא ןוא ,רעטילימ רַאפ
 ןיא ,עיצולאווער רעבָאטקָא רעד ךָאנ ,1918 ןיא .?"לָאטיּפש ןעשירעט

 -עג ךָאנ ןיא ָאד ןעװ ,ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג יקפרַאװָאק .רד

 טכַאמ-ןעטאר רעד ןופ רע זיא 1919 בייהנא ןיא .,שטייד רעד ןעזעוו

 רעטיור רעשיווטיל) טילטסערק ןופ רערהיפנָא סלַא טמיטשאב ןעוועג
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 טייבראעג טָאה רע ואוו ,רעלעטיּפש עהייר עצנאג א ןיא ןוא (ץיירק
 ןײרַא ענליו ןיא ןענייז סע ןעוװ ,9 ,לירּפַא ןעט12 םעד !יב
 -רעדניק םעד טריזינַאגרָא רע טָאה ,1919 ,ינוי ןיא ,ןעקַאילַאּפ יד
 עצנַאג יד ןעטרָאד ןזיא ןוא ץעינירעווז ןיא הליהק רעד ןוֿפ לָאטיּפש
 -לוש יד טריזינַאגרָא רע טָאה "זָאט , ןיא .רעטלַאװרַאפ םויה רע טייצ
 ענירעביא יד ןיא ןוא ?וש-רעטסעווש רעגירהָאײ-2 רעד ןיא ןיצידעמ
 .ןעגנוליײטּפָא

 -עג יקסרַאװַאק .רד ןיא ,רהָאפּפֶא ס'רעגינ .ש ךָאנ ,1919 ןיא
 יד .ן'ד"בש .צ .רד טימ ןעמאזוצ .ק .ב .צ ןופ רעציזרָאפ ןעראוו
 -- רך"בש .ךד ןוא רעציזרָאפןערהע רע ןיא רהֶאי רַאּפ עטצעל
 -ענּפָא ךיז ,ד"בש .רד יו טקנוּפ ,רע טָאה שפנו בלב .רעציזרָאפ
 ןעדייב ייז טָאה סָאװ ,ןעזעוו-לוש ןעשידיא ן'רַאפ טײברַא רעד ןעבעג
 .טלעג ךיוא ןוא טנוזעג ,עיגרענע ,טייצ ךס ַא טסָאקעגּפָא

 רעד ראפ ןעגנוזעלרָאפ ןעטלאהעג רע טָאה טייצ רעכיילג ֹוצ
 ןוא סעמעט עשיגָאנַאדעּפ-שינָאלָאכיסּפ ףיוא טפאשרערהעל רעשידיא
 ןופ ןעבאגסיוא יד ןיא ןוא ןעגנוטייצ עשידיא יד ןיא ןעבירשעג
 -פוק רעשידיא ןופ ןענארפ עלעוטקַא ןענעװ .ק .ב .צ ןוא א"שיצ
 "עוו, ,"לוש עיינ יד, לַאנרושז ןעשינָאנַאדעּפ ןיא ןעזעוולוש ןוא רוט
 -עד, סניבור ?ארשי .רד טריגַאדער ןוא "רעדניק עוויטקעפעד ןעג
 | ."רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא רעדניק עוויטקעפ

 -וצ ָא"וויי ןופ עיסימָאק-ריזינַאגרָא רעד ןיא טייברַאעג טָאה רע
 -ַאב ךיז ,ןעזייר .ז ןֹוא ךיירנייוו .מ .רד ,ףיטש םוחנ טימ ןעמאז
 יד טייברא ןוא א"ווי ןופ תונקת יד ןעטיײברַאסיוא ןיא טגילייט
 עיצקעס רעשינַאגַאדעּפ-שיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא טנייה זיב טייצ עצנאג
 .א "וויי םייב

 -לעזעג רעשיניצידעמ רעשידיא רעד ןיא ןעגַארטרַאפ טלַאה רע |
 : .קרעוו עכילטפַאשנעסיו רדסכ טּפַאש ןוא טפַאש

 קרעוו עניזָאד יד ןֹופ ענינייו זיולב ןערעוו טנַאמרעד ןענעק ָאד
 :טנאה רעד ףיוא ךיז ןעניפעג גינייוו זיולב לייוו ,יקסרַאװָאק .רד ןופ
 ןעגעוו, ; 1899 גיצּפיײל-ןעיװ ,(שטייד) ?ענערָאבעגיײנ ןעדָאב ןעגעװו,
 ןיא ,"גנואיצרעד ןענעװ ןעקנַאדעג, ; (שיסור) ?ענליוו ןיא סיטיכַאר
 ַאיַאנבעשטַארוװ, ןיא ןעטייברא ענייז ; 1909 ,"רימ יקסיירוועי, לַאנרושז
 -ךע עשיזיפ דנוא עדנוקלייה-עדניק ריפ ךוברהָאי, ,1912 ,"?ַאטעזַאג
 יד ןיא ןוא "רעטעלב-ָא"וויי יד ןיא ןעטיײברַא ענייז ןוא ,"גנוהיצ
 ןיא גנוניישרע ןַא .?עיגָאנַאדעּפ ןוא עינָאלָאכיסּפ ראפ ןעטפירש,
 ַאיַאקסעשטיטסינָאמ , סרעוו ןייז זיא טפאשנעסיוו רעשיגָאלָאכיסּפ רעד
 | ,1999 ,ןילרעב ,"אינָאלָאכיסּפ

 סאוו ,ןהעז ןעמ ןעק תומישר ןוא ןעטקאפ ענעקורט עלא יד ןופ
 ןוא ןָאטענפיױא טָאה יקסראווָאק ץרעה .רד טייברַא עזעידנַארג רַאפ
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 ,רוטלוק ,ןיצידעמ רעכילטפאשלעזעג ןופ ןעטיבעג יד ףיוא ףיוא-טוט

 -וא ןוא עינרענע טימ טלעדורּפש רע .ןעטפַאשנעקיװ ןוא ןעזעוו-לוש

 גנואיצרעד ןוא גנוכַאמטנוזעג רעד טייקנעבעגרעביא טימס ,וויטַאיצינ
 םעד ןיא טבילראפ ענליו זיא רַאפרעד .רעדניק עשידיא יד ןופ
 / .יקסראווָאק .רד ןעגנוי-קיבייא ,םענהעש ,ןעקנַאלש ,ןעכיוה

 יקסבושריוו םהרבא .רד

 א ןיא ?"רת תכבט ז"י ענליוו ןיא ןעדָאבעג

 רהאי 10 זיב .עילימַאפ רעשירחוס רעשידיגנ
 -יצרעד עשיסקָאדָאטרָא עננערטש ַא ןעמוקַאב

 רהָאי ןיא ןוא עיזאנמינ טכוזאב ןאד .גנוא

 םעד גנונעכייצסיוא ןא טימ טנידנעעג 6
 -ינוא רענַאזַאק ןופ טעטלוקאפ ןעשיניצידעמ

 םעד ןעמוקאב 1900 רהָאי ןיא ,טעטיזרעוו

 -רוברעטעּפ רעד ייב ןיצידעמ רָאטקָאד לעטיט

 .עימעדַאקַא רעשיניצידעמ רענ

 -רא רע אוו ,ענליוו ןיא טריציטקַארּפ

 ןיא גָאט ןעניטנייה זיב ,1901 ,ץרעמ ןופ טייכ

 -בעפ טניז ןוא לָאטיּפש ןעשידיא ןעשיטָאטש

 ןופ ןעטסָאּפ םעד רע טמענראפ ,1994 ,רַאור
 -נִא רע זיא רהא 24 עצנאנ יד .רָאטקַאד-ףעש וקסבושריוו .רד

 רַאֿפ גנולײטּפָא רעשיטָאטש רעד ןופ רערהיפ |

 יד ןיא ןעמונענ לייטנא ךיוא טָאה רע ןעטייהקנארק עשיכיסּפ
 טלַאטשנַא רעד יווװ ,עירטַאיכיסּפ רעכילטפאשלעזענ ןופ ןעטלַאטשנַא

 -ָאה סָאװ ,סעינַאלָאק ןיא ,רעקילָאהָאקלַא ,רעכערבראפ עכילטנענוי רַאפ
 -נעטש ןיא ןוא ,עקנַארק-שיכיסּפ ערַאבלייהמוא רעביא טכיזפיוא ןעב
 .טפַאשלעזענ רעשירטַאיכיסּפ רעד ןופ םוידיזערּפ ןופ דילנטימ רעניד

 ןעגנולדנַאהּפָא 180 בורק טכילטנעפעראפ טָאה יקסבושריוו .רד

 ,שידיא ןוא שטייד ,שיליוּפ ,שיסור ןיא ןענַארפ עשיניצידעמ רעביא

 וצ תוכייש א קרעוו 280 בורק ןעבָאה ןעננולדנַאהּפָא עניזָאד יד ןֹופ

 ייּפע עשיכיסּפ, ,"תענושמ בילוצ ןעדיא ייב טנ, :לשמל ,יוו ,קיאַאדוי
 דרָאמטסבלעז םעלבָארּפ סָאד , ,"עטכישעג רעשידיא רעד ןיא סעימעד'

 -רענ, ,"ןעדיא ייב עינָאלָאנָאמעד יד, ,"ןעדיא ייב תורכיש , ,"ןעדיא ייב

 -ַאכיסּפ,; ,"דומלת ןוא ך"נת ןיא ןעטייהסנַארק עשיכיסּפ ןוא עזעוו
 רוסיא םעד ןופ גנודנירנַאב עשינָאלָאיזיּפ יד, ,"חלבק ןיא עינָאלָאטַאּפ

 יד ןופ ןעטפַאשנענייא עשינָאלָאטַאּפָאכיסּפ יד, ,"בלחו רשב ןופ

 יד ןופ רעטסאראכ רעשינעטסאכיסּפ, רעד, ,'ןעטנעיצַאּפ עשידיא

  ,"קרעו ס'צרּפ ןיא ןעּפיט עשינָאלָאטַאּפָאכיסּפ , ,"ןעדיא עשיווטיל
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 םיחישמ ערעדנַא ןוא ,"יבצ יתבש, ןעגעוו ,"קוביד , ס'יקסנַא ןעגעוו
 .(שידיא ןוא שיליוּפ ,שיסור) .וו .זַא .א ןעדיא ייב

 יקסבושריו .רד ןזיא ןעטיײברַא עניזַאד יד ןופ עגינייא טימ
 -וּפ ,עשיסור -- ןערהָאפנעמַאזוצ-םיריוטקָאד ףיוא ןעטַָארטעגסיױרַא
 .עשידיא ןוא עשיל'

 עניימעגלַא ףיוא ןעלקיטרא ךיוא רע טקורד טייצ ןצ טייצ ןופ

 ,ןעטמירשטייצ ענעדישרַאפ ןיא --- סעמעט
 -ךילטפאשנעסיוו ןעשידיא, םעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע

 רענייא ןעועג .המחלמ רעד ראפ ענליוו ןיא ??זיירק ןעשירארעטיל
 -לא ןעשידיא ןופ רעבָאהביל, טפַאשלעזענ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 -ידיא  ןעמָאנ םעד טציא טנָארט סָאװ ,(1918) ענליוו ןיא ?םוטרעט
 ,"ל"ז יקסנא .ש ןופ .נ .א טפַאשלעזעג עשיפַארנאנטע-שירָאטסיה עש

 .רד טימ ןעמַאזוצ .רעציזרָאפ רהיא ןעוועג גנַאל ןערהָאי ןיא ןוא
 רע זיא ןעזייר .ז ןוא טילַאש .מ ,(ל"ז) ןָארטיצ ,5 .ש ,ד"בש .צ
 רעד ןופ "סקנּפ, ןעשירָאטסיה םעד ןופ דילנטימ-עיצקַאדער ןעוועג

 | .טפַאשלעזעג .נטע .טסיה

 קעטָאילביב-ןושַארטש רעטמיראב-טלעוו רעד ןופ יאבנ רעגידנעטש

 ,עיצאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ דילנטימ ןוא

 ךילנטימנערהע סלא ןעראוועג ןעבילקענסיוא רע זיא 1995 ןיא
 ןיא 1929 רהָאי ןיא ןוא טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רענליוו רעד ןופ
 .ןעדרָא ןעשילױוּפ ןעכיוה א טימ ןעראוועג טנעכייצענסיוא רע

 ןאמלרעּפ ףלואוו"באז .רד

 ןעט12 םעד ,(דנַאלרוס) םוקוט ןיא ןערָאבעג
 ןייז .עילימַאפ רעשירערהעל א ןיא ,1871 ,ילוי

 ,עבש-תב ,רעטומ ןייז ןוא ,שריה-יבצ ,רעטָאפ

 טָאה רע ואוו ,רדח ןיא ןעבעגענ םהיא ןעבָאה

 א ןעוועג זיא ןוא דומלת ןוא ך"נת טנערעלעג

 -ָאֹפ ןייז ךרוד טיירגענוצ טו .,דימלת רעטונג

 ןיא ןעמוקעגנָא רע ןיא ,רערהעל םעד רעט

 רהֲאי ןיא טגידנעעג יז ,עיזַאנמיג רע'יוטימ

 .טעטיזרעווינוא רענילרעב ןיא ןיידַא ןוא 9

 -אב ןוא עיפָאזָאליפ טרעהעג רע טָאה רהֶאי ןייא

 -יא ןופ ןעטפאשנעסיוו ראפ , ?ושכיוה יד טכוז

 -עג ,לַאהטנייטש רָאסעּפָארּפ רעטנוא ?םוטנעד ןַאמלרעּפ .רד

 -ַאצאל ןעראסעפָארּפ יד ןֹופ סעיצקעל יד טרעה

 -ייא רזעילא השמ ,ןיוועל וחירמש טימ ןעמַאזוצ --- ;?עסַאק ןוא סור

 -ָאנעטַאק ן'טיול ,רהָאי ן'כָאנ .קראמיינ ןוא זיײרּפנערהע ,טאטשנעז
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 -ַאפ ןעשיניצידעמ ן'פיוא רעבירא ,ןערעטלע יד ןופ ןעליוו ןעשיר
 | ,1890 רהאי ןיא טנידנעעג טָאה רע ןעכלעוו ,טעטלוס

 -וטס ןיא ןעטָארטעגנײירַא רע זיא ,טעטיזרעווינוא ןיא גידנעייז |
 םייח ןעוועג ןענייװ רעדילנטימ ענייז ןעשיווצ סָאװ ,?זיירק-ןעטנעד
 והירמש ,ךַאש סויבַאפ ,יקסוועשטידרעב .י .מ ,ןיקריס .נ ,ןַאמצייוו
 ירָאפ ואו ןוא ,עוועל ךירנייה רָאסעמָארּפ רענידרעטעּפש רעד ,ןיוועל

 ן'טימ ןערָאװעג טנאקאב רע זיא ןַאד ןיקצָאמ ,? ןעוועג זיא רעציז

 קנַאד א סָאװ ,סעלעּפרַאק וװַאטסוג רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל ןעשידיא
 -לַא, רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק ןערָאװעג רע ןיא עיצאדנעמַאקער ןייז

 -ךוק ןֹופ םינינע עשידיא ןעגעװ) "סמוטנעדוי רעד גנוטייצ רעניימעג
 טָאה רע ואוו ,(ץניוו . .י ןופ ,דער) "טסעוו דנוא טסָא, ןוא (דנַאֿל
 .ש ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעלעווַָאנ ענינייא ךיוא טכילטנעפעראפ

 ענינייא טימ טגילײטַאב ךיוא ךיז רע טָאה טייצ רענעי ןיא  .גורפ

 ,עוועל .ה .רד ןופ עבאנסיוא ,"ךוב רעדיל , םעד ןיא רעדיל

 "עג ,טעטיזרעווינוא רעטַאּפרָאד ןיא ךיז טריציפירטסָאנ 1897 ןיא
 ואוו ,"םילוח-תרמשמ , ןיא טייברַא ןעמוקַאב ךיילג ,ענליוו ןייק ןעמוק
 ןַאהָאק ןֹוא ץנַארקנעזָאר ,ָאבמעטס םיריוטקָאד יד טיײברַאעג ןעבָאה סע
 .ד"בש .רד ןוא (?"ז)

 ,עיגָאלָאקעניג ןערידוטש ןילרעב ןייק ןערָאפעגקעװַא 1909 ןיא
 -טפַאשלעזעג טיײברַאעג טָאה רע ואוו ,םוקוט ןייק --- קירוצ םעדכָאנ

 ןיא רָאטקָאדלוש ןעועג ,עיצַאזינַאנרֶא רעשיטסינויצ רעד ןיא ,ךיל

 -עג ןוא לושיץרעמָאק רעד ןיא ןוא עיזַאנמיג-ןעיורפ רענָאיזַאק רעד

 .טָאטש ןיא ןעמונעגנָא רהעז ןעוו

 .עמוד .סָאנ ןיא ןעלהַאװ ןעמוקענרָאפ ןענייז 1906 ביֹוהנֶא ןיא

 ,ןעטעל יד טימ דנַאלטעל ןיא ןהעג וצ גנֹוזָאל א ןעוועג זיא ןעדיא ייב

 האנש עפיט ַא ןעפורעגסיורַא טָאה סָאד .,רעניווטיל יד טימ עטיל ןיא
 ראפ ט'רסמ'עג ןעבָאה ייז ןוא ןעדיא יד וצ ןענָארַאב עשטייד יד ןופ

 ןעדיא יד ןעבָאה דנַאטשּפיוא רעמוקוט ןיא זַא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד

 ,ןערענָאיצולַאװער יד ןעפלָאהעג טרפב ןַאמלרעּפ .רד רעד ןוא ללכב
 ןאד .ןערענָאיצולָאװער עטעדנואוורַאפ יד ףליה עשיניצידעמ ןעבעגעג

 ןוא ,עיזיווער עסיורנ א ןעראוועג טריפענכרוד ןאמֿ?רעּפ .רד ייב זיא

 רָאטַאנרעבונלארענעג ןעשיטלַאב ןֹופ ?העפַאב ַא ןעמוקענ ןיא סע

 ןופ ןערעוװו ןעזיוענסיוא העש 24 ןיא לָאז רע יקסלעמָאקַאז-רעלעמ

 ןיא ןעבירשעגניירא ןעמ טָאה וצרעד ןוא ,טנַאק ןעשיטלַאב ןעצנַאג

 ."טסניד-חכולמ ןופ טכער עלַא טרילרַאּפ , רע זַא ,ןעריּפַאּפ ענייז

 -םיימייצילַאּפ רעד טָאה ,ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא רע זַא

 רע ,יאנתב רָאנ ,ןעריציטקארּפ וצ ָאד טביולרע םהיא ווָאמיזַאנ רעט

 עכילטפַאשלעזעג ןוא עשיטילַאּפ םֹוש ןייס ןיא ןעשימ טינ ךיז לָאז
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 טייוו ןעטלַאה ךיז --- ,ןהעז טינ ץענרע ןיא ?לכב םהיא לָאז'מ ,םינינע

 ,ןעטסינויצ יד ןופ ןליפַא

 הוח ןופ ןעמוקַאב "םילוח-תרמשמ , טָאה טייצ רענעי וצ דָארג |
 -נעזָאר השמ ןעטסואוואב םעד ןופ רעטכָאט רעד ,ַאקסווָארָאמָאקס
 זיא ןַאד .עירָאטַאלבמַא ןַא ןענעפע וצ ףיוא הבדנ עסיורנ ַא ,ןָאפ

 -ענ ןעדַאלעגנייא ,רעקיטקַארּפ רענירהָאי10 א סלא ,ןַאמלרעּפ ,רד

 יד טָאה רע ןוא- ,רָאטַארטסינימדַא-טצרַא ןופ עלעטש רעד ףיוא ןערָאװ !

 ןופ ,רהָאי ףניפ ןופ ךשמ ןיא זא ,טלעטשעגקעװַא ױזַא עירָאטַאלובמַא
 .ןעטנעיצַאּפ 80,000 זיב טָאהעג יז טָאה ,1912 זיב 7
 רעניטפעה א ןעמוקענרָאפ "םילוח-תרמשמ , ןיא ןיא 1912 ןיא ׂ

 -קָאד יד ףיוא טקוקענ ןעבָאה סאוו ,םיאבנ עטְלַא יד ןעגעק ףמאק
 -עג טָאה ןַאמלרעּפ .רד .טנעמעלע ןעגירעדינ א ףיוא יו םיריוט'
 ןופ ?עקיטרַא העז) לַאטנעזָאר .פ .רד טימ ןעמאזוצ ףמַאק םעד טרהיפ
 ןופ ןעטָארטענסיױרא רע ןיא םהיא טימ ןעמַאוצ ןוא (ד"בש. רד
 | ."םילוח-תרמשמ ,

 -ענ טריזיליבַאמ ןַאמלרעּפ .רד זיא המחלמ-טלעו רעד תעב
 -לייה ַא ןיא טייבראעג טָאה רע ןוא רָאטקָאד-רעטילימ סלא ןעראוו
 ןיא רהָאי ייווצ ,עינרעבונ רערַאמַאס ןיא עזָאלוקרעבוט רַאפ טלַאטשנַא

 -- גנוריגער ס'יקסנערעק תעב ןוא דַארנָארטעּפ ןיא לָאטיּפשדוװַאכובָא

 .ץַאלַאּפינַאלעי ןופ ?ָאטיּפש ןיא

 םהרבא .רד ןוא ,ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג רע ןיא 1918 ןיא

 -ַאנרֶא ן'כָאנ ףכית טָאה (ד"בש .רד ןופ לעקיטרא העז) רעװָאקַאמ
 -וט ראפ גנולײטּפָא יד ןערהיפ וצ ןעניוצעגוצ םהיא "עזָא , ןעריזינ
 -לַאניצידעמ ןופ דילנטימ ןערָאװעג ןַאמלרעּפ .רד זיא דלַאב .עזָאלוקרעב
 .הליהק רעד ייב עלַארטנעצ רעשיניצידעמ רעד ןופ טָאר

 -תרמשמ , ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ָאדיורב .ש טָאה 1920 ןיא
 גנוטייל יד ןעמענוצרעביא ןַאמלרעּפ .רד םעד טרעדָאפענפיוא ,"םילוח

 טאהעג עירָאטַאלובמַא רעד ץוח טָאה סָאװ ,"םילוח-תרמשמ , ןופ
 ןעראוועג טלעדנַאװרַאֿפ המחלמ רעד תעב ןזיא סָאװ ,קינילק א ךיוא

 טכבַאמראפ םעדכָאנ ןיא ןוא עטעדנואוורַאפ רַאפ טערַאזַאל ַא ןיא

 .ןעראוועג

 -רֶא וצ רענייטש םעיינ ַא ףיוא ןעביוהעגנָא טָאה ןַאמלרעּפ .רד
 סלַא יי טרהיפ רע ןוא קינילק יד ןוא עירָאטַאלובמא יד ןעריזינַאג

 -רַאב ַאבָאד .רֶד ,יורפ ןייז .םויה דע רעציזרָאפ ןוא רָאטקַאד-ףעש
 םילוח-תרמשמ ןיא ןעמַאזוצ םהיא טימ טיײברַא ,ןַאמרלעּפ-ַאקסוועשטש

 ןופ עיזַאנמינ רעד ןיא רָאטקָאדלוש ךיוא ןיא ןוא נָאלָארוא סלַא

 | ,ןייטשּפע םייח

 טייברא רערַאבטכורפ ס'ןַאמלרעּפ .רד ןֹופ טייצ רעצנַאנ רעד ראפ
 / טינ לָאמנייק רע טָאה ןיצידעמ רעכילטפַאשלעזעג ןופ טיבעג ן'פיוא
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 -שיניצידעמ ן'פוא :ןעטיבענ ייווצ ףיוא --- ןעביירש טרעהעגפיוא

 .ןעשירָארעטיל ן'פיוא ןוא ןעכילטפַאשנעסיוװ

 "יה, רושָארב ערעלוּפָאּפ א טכילטנעפערַאפ רע טָאה םוקוט ןיא = !

 רע טָאה "וַאשדנור עשַאניר, ןיא .(שיסור) "ןעגנוזייוונָא עשינעיג

 עשטייד יד םהיא ףיוא טכַארבעגפיוא ןעבָאה סָאװ ,רעדיל ןעבירשעג

 .טסיכרַאנַא ןעפורעג םהיא ןעבָאה סָאװ ,ןענָארַאב

 עטסנרע עהייר ַא ס'נַאמלרעּפ .רד ןענישרע ןיא שטייד ןיא

 ,ןעגעלָאק ענייז ןופ לייט רעסיורג א יװ ,ןוא ןעטייברא עשיניצידעמ

 רע טָאה "טנוזעגסקלָאפ, ןיא .שידיא וצ רעבירא ףוס ?לכ ףוס רע זיא

 -ידעמ ןיא ןעביולנרעבָא  :לעקיטרא ןעסיורנ א םיכשמה ןיא טקורדעג

 ןיא טייברא עגיטכיו ןוא ענהעש א רהעז ."םיתינעת רעביא , ,"ןיצ

 -ידעמ ןופ טפארק לייה יד, גנולדנַאהּפֶא עשיניצידעמ-שירָאטסיה ןייז

 א רהעז ןעמוקַאב טָאה סאוו ,1933 ,ענליוו ,(שידיא) ?ןעטנעמַאק

 עשידיא יד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טזייוװַאב רע .עסערּפ עטונ

 טנַאסערעטניא סרעדנוזאב .רעדיל טימ ,לעקיטרא ןַא טימ ןעננוטייצ

 "טסוַאפ, ס'עטענ שידיא ףיוא טצעזרעביא טָאה רע סאוו ,רעבָא זיא

 ,רעכייר ןוא רעגיטּפַאז ,רענרעדָאמ ַא ןיא ןוא שירעלטסניק טסכעה ---

 -ַאב םֹוצ ,םהיא ייב זיא גנוצעזרעביא יד .ךארּפש רעשידיא רענהעש

 .טּפירקסונַאמ ןיא לייוורעד ךָאנ ,ןערעיוד

 "רעטילימ סלא המחלמז-טלעוו רעד תעב ןעגנורעדנַאװ ענייז ןיא

 ,ןעטּפירקסונַאמ ךס ַא ןעגנַאנעג ןעריולרַאפ םהיא ייב ןענייז רָאטקָאד

 ןופ רעדליב) ?ָאגנינַאק, ןוא (תיאנומשח יד) "םירמ , עמַארד א ןירעד

 .(ןעבעל ןעשידניא

 .טייקכילנעזרעּפ עלענינירַא ןַא

 םובָאלג והילא .רד

 -ָאֹפ יז .1872 ןיא ענליוו ןיא ןערָאבעג

 -םירחוס ןופ טמַאטשענ טָאה ,בקעי 'י ,רעט

 א ןעװעג זיא ,םירמ ,רעטומ ןייז ןוא ,םידיסח

 -נַאטַאנ רעב ליכשמ רענליוו םעד ןופ רעטכָאט

 -ַאס ןעגידמערוטש םעד ןופ רעדורב רעד ,ןָאז

 תפש , לעב םעד ,ןָאזַאטַאנ הימחנ רעקיריט

 ,עיזַאנמיג ןיא ,רדח ןיא טנערעלעג ."תמא

 ןעמוקעגנָא ןוא ,1802 ןיא טנידנעעג סָאװ

 רעװָאקרַאכ ןופ טעטלוקַאפ ןעשיניצידעמ ן'פיוא

 ןיא .1897 ןיא טגידנעעג סָאװ ,טעטיזרעווינוא 2 יי

 ןוא טריזילַאיצעּפסס ךיז רהאי ייווצ ןופ ךשמ טובָאלג ,רד
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 -טכעלשעג ןוא -טיוה ףיוא ןירַאּפ ןוא ןעיו ןיא טמָאקלָאפרַאפ
 .ןעטייהקנַארק

 טימ ןעמונראפ ךיז ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג 1900 ןיא|

 -ײטּפָא רעד ןֹופ רערהיפנָא ןעראוועג דלַאב ןוא קיטקַארּפ רעטַאוירּפ
 "שטיװַאס , ןעשיטָאטש ןיא ןעטייהקנארק עשירענעוו ןוא-טיוה ראפ גנוק

 טבעלעג ןוא גדוברעטעּפ ןייק ןערָאפעגקעװַא ןעוו ,1919 זיב ,לָאטיּפש
 .ענליוו ןייק קירוצ ןַאד ןוא ,1919 זיב ןעטרָאד

 עשידיא עטשרע יד טעדנירגעג סובָאלג .רד טָאה 1908 ןיא
 רהיא ןעוועג ןיא ןוא םישדח ענידרעמוז יד ףיוא עינָאלַאק-רעדניק
 1908 רהֶאי םעד טָא ןופ ,רערהיפ רעשיטקַאפ רהיא ,ה .ד ראטערקעס
 -יטכערּפ א ןיא טנעדרָאעננייא ןעװעג ןיא עינַאלָאק יד .1915 זיב
 -כרוד ןיא ןעטלאהעגסיוא טָאה ןוא ןדָארבדָאּפ ייב טנעגעג רעג

 עשידיא עטשרע יד ?לכב ןעוועג ןיא יז .רעמוז א רעדניק 180 טינש
 טריזינַאגרָא ןיוש ךיז ןעבָאה םעדכָאנ .דנַאלסור ןיא עינָאלָאק-רעדניק
 .טעטש ערעדנַא ןיא ןוא קָאטסילאיב ןיא סעינָאלָאק-רעדניק

 -וִז זא ,סרעטומ יד ןענייצרעביא וצ ןעוועג זיא רעווש סרעדנוזַאב
 רעיירפ ףיוא ,טפול רעשירפ ףיוא ןעטלַאה רעדניק יד ןעמ זומ רעמ
 -ךלעפ ,רעטסעווש ,םיריוטקָאד ןופ טכיזפיוא רעטנוא דנַאל ףיוא ,רוטַאנ
 -עג ךָאד ףוס ?כ ףוס זיא ן'סובָאלג רד רעבָא וװ .זַא .א סנירעש

 ןופ ןעטקאפ ןעסַאמ יד טימ --- ןענייצרעביא וצ ןירעד ייז ןעגנול
 .רעדניק יד ןופ ננוליוהרעד רעד

 -טּפיוה ןעוועג סובָאלג .רד זיא טכַאמ-ןעטַאר רעטשרע רעד תעב
 -נירנ רעד טניז ןוא לָאטיּפש ןעשירעטילימ ןעשיטעווָאס ןופ רָאטקָאד

 רעד ןעדיא ןופ רע ןיא 1022 ןיא עסַאקךעקנַארק רעד ןופ גנוד
 ןופ קינילקילַאּפ רעד ןיא טיבעג ןייז ףיוא טסילאיצעּפס רעניצנייא
 .נָאט ןעניטנייה םוצ זיב עסַאקךעקנארק רעד

 טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רעניימעגלא רעד ןופ דילנטימ א
 טָאה רע ואוװו ,טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רעשידיא רעד ןופ ןוא
 ,ךאפ ןייז ןופ סעמעט ףיוא ןעטארעפער עכילטפאשנעסיוו ןעטלאהעג

 ,ןעטייהקנארס-סטכעלשעג יד ןעפמעקאב ןופ עגַארפ רעד ןענעוו טרפב

 ןופ רעציזרָאפ-עציװ -- ןָא 1019 ןופ .1904 רהֶאי ןופ גידנעבייהנָא
 רעד ןופ רעציזראפ גנאל ןערהָאי ןוא ןייאראפ ןעשיניצידעמ ןעשידיא
 ַא טימ ,רהָאי ססעז עטצעל יד .ןייאראפ םעד ןופ ָארויב-סטייברא

 -ראפ ןעשיניצידעמ ןעשידיא ןופ רעציזרָאפ --- רהֶאי ןייא ןופ הקספה
 ראפ רעמַאק-םיריוטקָאד) "אקסראקעל .ַאבזיאה ןיא .טנייה זיב ןייא
 ךילנטימ רהֶאי סקעז ןעוועגנ .,(ָאװטסדָאװעיַָאו רעקדָארַאװַאנ-רענליװ
 | .םעזערּפ-עציו רהָאי יירד ןירעד ,גנוטלַאװראפ ןופ

 עהייר עצנַאג ַא ןעטלַאהעג סובָאלנ .רד טָאה המחלמ רעד ךָאנ
 -ענ רע טָאה 1930 ןיא .ןעטפַאשלעזעג עשיניצידעמ ןיא ןעטַארעּפער
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 רעד ןופ סערגנָאק ןעלַאנָאיצאנרעטניא ן'פיוא טַארעּפער א ןעטלַאה

 .ןעגַאהנעּפָאק ןיא (ןעטייהקנארק-טיוה ןופ ןעטסילַאיצעּפס) ןעגָאלַאטַאּפ

 רענליװ ןופ ץנעדַאק רעטשרע רעד ןיא רע ןזיא רהֶאי ןעביז

 םעדכָאנ ,1919 ןיא .טַארטדָאטש ןופ דילנטימ ןעוועג טַארטסיגַאמ

 ןעפַאשעג הליחהק רעד ייב זיא ,ענליוו ןעמונרַאפ ןעבָאה ןעקאילַאּפ יד יו

 עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ ,טעטימָאק-סגנורהענרעד ַא ןערָאװעג

 ןעמָארק עגיליב ןוא ןעכיק עניליב ןעיובוצפיוא טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןייז בילוצ זיא  .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעטלעטימאבמוא רעד ראפ

 -רָאפ-עציװ סלא ןעראוועג טלהעוועגסיוא סובָאלג .רד טייברא רעניטכיט

 פָאק ן'רעביא טָאהעג ןַאד רע טָאה תורצ .טעטימָאק םעד ןופ רעציז

 טַאהעג טָאה רע עכלעוו טימ ,ןעשנעמ יד ןופ ןה ,טכַאמ רעד ןופ ןה

 תמא ןא טימ סעּפע ןעוט סָאװ ,עלַא ןעבָאה תורצ רעבָא .,ןָאט וצ

 ,ללכ ן'ראפ

 ַאמעטסיס ןעטלאהעג סובָאלג .רד טָאה 1922 ןופ גידנעבייהנָא

 -לעזענ ןעטיהרַאפ ןֹופ סעמעט ףיוא ןעגנוזעלרָאפ ערעלוּפָאּפ שיט

 -סטכעלשעג ןעגעוו ןענארפ עניימעגֿפַא ןופ ןוא ןעטייהקנארק עכילטּפַאש

 -סיורא עכילטנעפע עטשרע יד ענליוו ןיא ןעוועג ןענייז סָאד .ןעבעל

 "עג א ןעפורעגסיורא ןעבָאה ייז ןוא ןענארפ יד טָא ןיא ןעננוטערט

 עסיורג א ןוא ןעפאמ עשידיא עטסטיירב יד ןיא סערעטניא ןעגידלאוו

 .עסערּפ רעשידיא רעצנַאנ רעד ןיא קימעֿפַאּפ

 ךיוא טכילטנעפערַאפ סובָאלג .רד טָאה ןעגארפ עניבלעזיד רעביא

 ןערושָארב הייר א ןוא "טנוזענסקלָאּפ, ןיא ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ הייר ַא

 ייב (ךרַאּפ) סואוואפ ןופ ןעטיהראפ ןעגעוו "ןָאט, ןופ גַאלרַאפ ןיא

 ,רעדניק יד

 רָאטקעל ןעוועג סרעטסעמעס יירד רע ןיא 1992:98 רחָאי ןיא

 .שיליוּפ ןוא שיסור ףיוא ענליוו ןיא ?ושדטצרַאנָאצ רענעזעוועג רעד ןיא

 -סטכעלשעג ןוא -טיוה ןעגעוו סרוק ַא ןעבעגעג רע טָאה 1988 רהָאי ןיא

 ."זָאט , ייב לוש-רעטסעווש רעד ןיא ןעטייהקנארק

 ןעשידיא םעד ןופ שארב סובָאלג .רד ךיז טלעטש 1991 ןיא

 ןעטשרע ןופ זיא רע ואוו ,ענליוו ןיא "יבכמ , ןייאראפ-טרָאּפס ןוא-ןרוט

 .רעציזרָאפ-נערהע ןוא רעציזרָאפ טנייה זיב ןָא גָאט
 -ַאנ ןוא עשיטַארקַאמעד עשידיא עניצניא יד זא י ב כ מ

 טליּפשענּפָא טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא (ןיז ןעכילריטַאנ ןיא) עלַאנָאיצ

 ןופ קנאדענ םעד ןעטיירּפשראפ ןינע םעד ןיא עלָאר ענידלאוועג ַא

 זַא ,ןעגָאז ןָאק'מ .ןעדיא ייב גנואיצרעד רעשיזיפ ןופ טייקגיטיונ רעד

 -ייז טנַאק רענליוו ןיא רוטלוק רעשידיא רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עלַא

 עהייר ַא טַאהעג טָאה יבכמ .יבכמ ןעמָאנ ן'טימ ןעדנובראפ ןענ

 -טנעגוי ןוא רעדניק רעטנעזיוט .ןעדיא ראפ ןעסרוק-ןערָאטקורטסניא

 יַּפִא עהייר ַא טָאה ינכמ .יבכמ ךרוד ןעגנַאנענכרוד ןענייז עכיל
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 ןעועג 192/ ןיא ןיא ןוא טרָאּפס ןופ ןעגייווצ עלַא ןיא ןעננולייט
 זיא רעבָא רעדייל .זיירק רענליוו ןעצנַאג ן'פיוא לָאבטופ ןופ רעטסיימ

 -ענּפָא יבכמ ןופ טייקניטעט יד ענליוו ןיא סיזירק ןערעווש ן'רעביא
 עסיורג טכאמ ןעמ ,טינ טרינניזער ןעמ רעבָא .ןעראוועג טכאווש
 -ןטיטסניא עניטכיוזטסכעה עניזָאד יד ןעטלַאהוצנייא ןעגנוננערטשנָא

 -נעבעגרעביא ןוא עינרענע רעד קנַאד ַא ןיא ץלַא סָאד ןוא .עיצ
 והילא .רד -- יבכמ ןופ רעציש ןוא רעוט ,רערהיפ םעד ןופ טייה
 .יבכמ ןופ המשנ יד זיא סָאװ ,סובָאלג

 .עדנַאװעל לאומש .רד

 .18714 ץרעמ ןיא (זיירק רענליוו) עקייליווסיורג ןיא ןערָאבעג
 -טפירש ןעטמהיראב ם'נופ דניקרעטסעווש ַא ,ףסוי בקעי ,רעטָאפ ןייז
 -רעניבַאר רענליוו יד טנידנעעג טָאה ,עדנַאװעל בייל-הדוהי רעלעטש
 רעשיסור טימ ןעלוש-סקלָאפ עשידיא יד ןיא רערהעל ןעוועג ןוא לוש

 רענליוו ןופ טדעטש ערעדנַא ןוא קָארט ,שטערעמ ןיא ךַארּפש-ןערעל

 החּפשמ-ןעטסירוי רעד ןופ טמאטשעג טָאה ,עניירב ,רעטומ ןייז .זיירק

 ןעטרימרָאפער םעד ןיא ןחוז רעייז ןעבענענּפָא ןעבָאה ייז .קַאילַאּפ

 סע ואוו ,רעטָאפסניזַאר גָאנַאדעּפ רענליוו ןעטסואווַאב םעד ןופ רדח

 וצ ןוא ,ץנענילעטניא רעשידיא רעד ןופ רעדניק יד טנערעלעג ןעבָאה

 -ישטוא עיאנדָארַאנ, ס'נעגָאבנעלענעצַאק ןיא -- רהָאי ןעטפלע ןייז

 רהעז לעירעטַאמ יד ןהעזענוצ טָאה עדנַאװעל רעניילק רעד ."עשטשיל

 -עג ךיז רע טָאה ,ןערעטלע עטנענילעטניא ענייז ןופ עגַאל עטקירדעגנ
 ענעשָארג, ןֹופ ףליה רעד טימ ,תוחכ ענענייא טימ ןעטלַאהסיױא ןעמונ
 ןיא .עטסיל-ביול ַא טימ לוש-סקלָאפ יד טגידנעעג ןוא ,"ןעקָארוא

 לעװַא ,ןערעטלע יד ןופ ןעסיוו םעד ןהָא ,ןיילַא רע זיא 1884 טסברעה
 -ענסיוא ,םהענפיוא ןענעװ השקב א טגנַאלרעד ןיילַא ,עיזַאנמינ ןיא |

 ,סַאלק-סגנוטיירגוצ ןיא ןעמוקעגנָא ,ןעמַאזקע-סטירטנייא םעד ןעטלַאה

 ןעמוקעגנָא .1898 ןיא טנידנעעג ןוא טלהָאצענ ןעלטימ ענעגייא טימ

 ףיוא ךָאנרעד ,טפאשנעסיוורוטַאנ ףיוא טעטיזרעווינוא רעוועיק ןיא

 | | ,1899 ןיא טנידנעעג ןוא ןיצידעמ

 ןיא ןַאד ,ץניוװָארּפ רעד ףיוא טריציטקארּפ רחָאי יירד עטשרע יד

 -רַאֿפ ןוא טריזילאיצעּפס ךיז טָאה רע ואוו ,גרוברעטעּפ ןיא ,וועיק
 -בָאנ ןוא ,גָאלָארװענ סלַא ןוא ןעטייהקנארק עכילרעניא ןיא טמָאקלָאפ

 | .עינרעבוג רעװַאבמַאט ןיא טייצ עצרוק ַא םעד

 -ברוד ,טריזיליבָאמ .1904 ןיא המחלמ רעשינָאּפַאי-שיסור רעד ןיא

 רַאורבעפ ןיא טכאלש רענעדקומ ךָאנ ,ןעטכאלש עגינייא טכַאמענ

 רהָאי םעד ןופ יַאמ ףוס ;טפאשנעגנַאפעג רעשינָאּפאי ןיא --- 58
 -עגנָא ואוו ,וועיק ןיא ךיז טצעזאב ,סעדָא ןייק ,דנַאלסור ןייק קירוצ
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 ןיא קינילק רעשיטעטיזרעווינוא רעד ןיא ךיז ןעריזילַאיצעּפס ןעביוה
 ןעשירעטילימ ןיא םעדכַאנ ןוא ןעטייהקנארק-ןערעיוא ןוא .ךןעגיוא)
 .ןערעיוא ןוא זָאנ ,זלַאה ףיוא רעלעטיּפש עשיטדָאטש ןיא ןוא לָאטיּפש
 רעבָאטקָא ןיא םָארנָאּפ ןעכילרעטכריפ םעד וועיק ןיא טבעלעגרעביא
 -רעב ןוא גרוביירפ ןיא טײברַאעג וואו ,דנַאלשטייד ןייק קעװַא ;08
 .ענליוו ןיא ךיז טצעזאב 1906 טסברַאה ןיא ןוא ,ןיל

 -ָאיצולָאװער רעד ןופ טּפַאכרַאפ ןערהָאי עשיטנעדוטס ענייז ןיא
 ראפ סעיצאזינאנרַא עשיטנעדוטס ןיא טיײברַאעג ,גנונעוואב רערענ
 ןיא ןָאטראפ ןוא ךיק עשיטנעדוטס יד טעטלַאװרַאפ ,ףליח-טסבלעז
 .וװ .א .א סעיצאריּפסנַאק ,סעיצַאזינַאנרָא .ןוער ןיא ,ןעטּפַאשנַאמסדנַאל

 -חָאי-גנַאפ .קיטקארּפ רעטַאװירּפ רעד ןיא רעלוּפָאּפ ענליוו ןיא
 תרמשמ , ןיא ךיוא ,לָאטיּפש-שטיװַאס ןעשיטדָאטש ןיא רעטײברַא רעגיר
 רענייא זיא .טנייוצרַאפ רהעז ןעוועג ןיא טייברַא יד ואוו ,"םילוח
 "םימלא חישמ , לוש ןוא טפאשלעזעג רעד ןופ ןערָאטַאזינַאנרָא יד ןופ
 ןופ ךורבסיוא ן'טימ ןערָאװעג טכַאמרַאפ זיא סָאװ ,עמוטש-ביוט ראפ
 .קירוצ ןעױבוצּפָא רהיא ןעגנולעג טינ ןיוש זיא סע סָאװ ןוא גירק-טלעוו

 -ופימ רעילָאקָאטנַא ןיא טריזיליבַאמ גירק-טלעוו ןופ ביױהנָא ןיא
 ןיא ןעטייהקנאהק-ןערעיוא ףיוא טסילאיצעּפס סלא לָאטיּפש ןעשירעט
 ןעשירעטילימ ןיא רָאטקָאד סלַא עװקסָאמ ןיא 1018 ןיא 5
 .ץיירק ןעטיור ןוא לָאטיּפש

 1919 ביֹוהנֶא ןיא .ענליוו ןייק קירוצ -- 1918 טסברעה ןיא |
 ענייז ןיא רָאטַאנידרָא-טַאטש סלַא לָאטיּפש-"בוקַאי, ןיא טייברַאעגטימ
 "בוקַאי, ןעשיווצ טײברַא יד טלייטעג 1933--1923 .ןעטעטילאיצעּפס
 רהֶאי םעד טָאה טַארטסינַאמ רעד ןעוו ,לָאטיּפש ןעשידיא ןוא ?ָאטיּפש
 -על ,ךד ןזיא ,לָאטיּפש-"בוקַאי, ןיא ןעטסילאיצעּפס עלַא טרירטנעצנַאק
 עּלַא רַאפ טנַאטלוסנָאק רעטייו ףיוא ךיוא ןעבילבעג ךָאד עדנַאװ
 | | .רעלעטיּפש עשיטדָאטש

 סעמעט יד ףיוא ןעטַארעּפער טימ ךיוא רעלוּפָאּפ זיא עדנַאוועל .רד
 -ענְלַא רעד ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעטעטילאיצעּפס ענייז ןופ
 רהָאי ייװצ ןעװעג ןיא רע ואוו ,טפאשלעזעג רעשיניצידעמ רעניימ
 ןיא רע ואוו ,ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןעשידיא ןיא ןוא ,רעציזראפ-עציוו
 + ףיוא ןעטַארעּפער טייצ ןצ טייצ ןופ טלאה רע ,רעציזרָאפ-עציוו טציא
 ,סעמעט עניימעגלַא ףיוא

 - ןיא (?"ז) שטיוװָאנַלַאס .רד ןוא יקסרַאװָאק .רד טימ ןעמַאזוצ
 -לעזעג רעד ןופ רעטיײברַאטימ ןוא רעדנירגטימ ןעוועג עדנַאװעל .רד
 ךיז עדנַאװעל .רד טָאה סרעדנוזאב .?גנוגרָאזרַאפ-רעדניק , טפַאש

 / -רעד עשיויפ ןינע ן'טימ טפאשלעזעג רעניזָאד רעד ןיא ןעבעגעגּפָא
 / ףעשיטדָאטש רעד ןיא טרהיפעננייא לכ םדוק טָאה יז סָאװ ,גנוהיצ
 / עשיטסַאנמיג עלַא ןופ עלעגיוו יד ןערָאװעג ןיא עכלעוו ,הרות-דומלת
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 עדנַאװעל .רד ."יבכמ, ןוֿפ רעפיולרָאפ רעד -- ענליוו ןיא ןעגנוביא
 עשידיא ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא ננוהיצרעד רעשיזיפ רַאפ טיײברַאעג טָאה

 ןָאטעג ליפ סובָאלג .רד טימ ןעמַאזוצ המחלמ רעד ךָאנ ןוא ןעלוש
 יד .ץניוװָארּפ ןוא ענליו ןיא "יבכמ , ןופ גנולקיווטנא רעד רַאפ
 רעייז סיורא ךָאנ ןעזייוו ,ענליוו ןייק ןעמוק סָאװ ,ןעטמַאשנַאמ עשיליוּפ

 יד ?עסיפ ַא רעטנוא ןעלעטש :יבכמ וצ גנוהיצאב עשיטימעסיטנַא
 יד ןענעג לַאטורב ןעלדנַאה ,ןעטסילָאבטופ ןוא ןעטסאנמיג עשידיא

 ייז רעבָא ,ןעדיא יד גיליווזייב טפָא ןע'קיזמ'וצ ,ןעטפַאשנַאמ עשידיא
 ןעביוה ןוא סואימ טּפָא ןעליּפשרַאפ ,ףרַאש ןוא ,קירוצ טפָא ןיוש ןעּפאכ

 ,טנעלַאט ןוא חכ ןעשידיא ן'רַאפ טקעפסער ןעמוקאב ןוצ ןָא ןיוש
 .םירבח ןוא סובָאלג ,עדנַאװעל .רד ןופ ןעוטפיוא יד ןענייז סָאד ןוא

 עדנַאװעל .רד טָאה יורפ ןייז ןופ טיוט ן'כָאנ רהָאי יירד עטצע?ל יד

 -רַאפ-םימותי רַאפ טייברַא טימ ןעריסערעטניא קרַאטש ךיז ןעמונעג
 טיג ןוא טעטימָאק-םימותי ןיא ראטערקעס רעֶלעיציפָא ןיא ,גנוגרָאז
 ןוא ץרַאה רהעמ ץְלַא טימ טײברַא רענילייה רעניזָאד רעד ּפָא ךיז
 .עיגרענע

 -ידעמ עשיסור ןיא טיײברַאעג ךס ַא רע טָאה המחלמ רעד רַאפ

 רייגנמ םהיא ד"בש רד טָאה המחלמ רעד ךָאנ ןוא ןעלַאנרושז עשיניצ

 רע ואוו ,"טנוזעגסקלָאפ , ןיא טייברַאטימ וצ ןעגיוצענוצ ןוא ןעוועג
 "ןערעלהעפ-ךַארּפש , טײברַא עכילרעה עסיורג ַא טכילטנעפערַאפ טָאה

 -עג רע טָאה ןעלאנרושז עשילוּפ ןיא ךיוא .(ןערעמונ ךס ַא ןיא)

 .ןעלקיטרַא ייר ַא ןעבירש

 רעד וצ עדנַאװעל לאומש .רד ךיוא טרעהעג ןפוא ַאזא ףיוא

 .סַאנ רעשידיא רענליוו רעד ףיוא רעוט-סקלָאפ עדַאיעלּפ רעכילרעה

 ,ןַאטדניקלַאז טשוהי .רד

 ןַא ןיא 1868 ןיא ענליו ןיא ןערָאבעג

 -בוד ,רעטָאפ ןייז ..עילימאפ רעטנעגילעטניא

 ןעוװעג זיא ,טװעצַאמרַאפ א ,עשוהי ר"ב רעב

 -בעה רענליוו ןעטמהירַאב םעד ןופ רעדורב א

 ןוא דניקלַאז המלש רעטכיד-הלכשה ןעשיאער

 יטלעו א ןעצנאנניא ןהוז ןייז ןעבעגעג טָאה

 -עג טָאה ןָאסדניקלאז .רד .גנוהיצרעד עכיל

 ןוא 1808 ןיא ענליו ןיא עיזאנמיג טנידנע

 ןיא טעטיורעוטנוא רעווָאקרַאכ ןיא ןיצידעמ

 ,ענליוו ןיא טַאוװירּפ טריציטקארּפ ןאד ,8

 ןילרעב ןיא עיגרוריכ ןיא ךיז טריזילאיצעּפס י-
 / .1907 ןיא ואלסערב ןיא ןוא 1904 ןיא  .,ןָאסדניקלַאז .רד
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 ןעשידיא ןיא רָאטַאנידרָא --- טנייה זיב 1898 טניז טייצ עצנַאג יד
 --- םילוח תרמשמ ןופ קינילק יד טעדנירנעג ךיז טָאה סע טניז ,לָאטיּפש
 ןיא ךיוא ןערהָאי עגנַאל טייברַאעג .,גנולײטּפָא רעשינרוריכ ןופ ףעש

 ,לָאטיּפש-בוקאי ןיא ןוא שטיווַאפ לָאטיּפש

 ץיירק ןעטיור ןיא טייברַאעג רע טָאה המחלמ-טלעוו רעד תעב
 | .עינרעבונ רעוָאקרַאכ ןיא ןעלָאטיּפש ןיא ןוא

 ןעװעג רע ןיא טפאשלעזענ רעשיניצידעמ רענײײמעגלַא רעד ןיא

 -קָאד ןעשידיא ןיא ןוא 1926--1924 ןערהָאי יד ןיא סעזעדּפ-עציוו

 .1921 ןיא רעציזרַאפ ןייארַאפ-םיריוט

 רעד ןיא ךַאפ ןייז ןופ סעמעט ףיוא ןעטארעפער ליֿפ ןעטלַאהעג

 -םיריוטסָאד ןעשידיא ןיא ןוא טפאשלעזעג רעשיניצידעמ רעניײמעגלַא

 .ןייארַאפ

 בור'ס טגילייטאב ךיז רע טָאה ןעטיײברַא עכילטפאשנעסיוו טימ

 .ןעטפירשטייצ עשיניצידעמ עשטייד ןוא עשיסור ןיא

 ,גרוריכ ןעסיורג ַא ןופ םש ַא טָאה

 ,שטיװָאשריג השמ .רד

 -ניא ןַא ןיא 1881 ןיא ענליוו ןיא ןערָאבעג
 ,ןרהא ,רעטָאפ רעד .עילימַאפ רעטנעגילעט

 ןיא ןוא ?וש-רעניבַאר רענליוו טנידנעעגנ טָאה

 ןעועג ;ןעלוש רענליו יד ןיא רערהעל ןעוועג

 ,להוש-רָאס רענליוו ןופ רעדנירנ יד ןופ רענייא
 טַאדטדַאטש רענליו ןופ (ןַאמטַאר) ינסַאלג
 רעטעּפש .,רעוט-7לכ2 רעניטייזליפ ללכב ןוא

 יד ןעפרָאװעג ןוא השורי ַא ןעמוקַאב רע טָאה
 ןיא ןהוזו םעד ןעבענענּפָא טָאה .יירערהעל

 יד טעמכ םידומיל עשידיא ףיוא ןוא עיזַאנמינ
 -ןיוה םהיא רַאפ ןעטלַאהעג טייצ עצנַאג

 ,רערהעל

 שינגייצ-טייקפייר יד ןעמוסאב שטיוװָאשריג השמ טָאה 1899 ןיא
 ןיא ןיצידעמ ףיוא ןעמוקעגנָא רחָאי ןעניבלעז ןיא זיא ןוא (ערוטַאמ)
 -ַאיצעּפס ,1906 ןיא טגידנעענ טָאה ןוא ,טעטיזרעווינוא רעטַאּפרָאד
 ןעטייהקנארק-ץראה ףיוא םייהיונ ןיא ןוא ןילרעב ןיא ךיז .טריזיל

 ןיב גרוברעטעּפ ןיא טריציטקארּפ .,ןעטייהקנארק-לעפקעוו-ףָאטש ןוא
 -יּפש-ןעירַאמ ןעכילרעזייק ןיא טיײברַאעג .עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד
 "קָאד רעשידיא רעגיצנייא רעד ןעוועג רע ןזיא גירק-טלעוו ן'תעב ,לָאט

 ,קלָאּפ ןעשיאיידרַאװג ןעכילרעזייק ןיא רָאט

 שמיווָאשריג .מ .רד
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 רעָאקַאמ .א .רד ןופ טיוט ן'כָאנ ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ 0

 דע טייברַא רע ואוו ,לָאטיּפש ןעשידיא ןיא רוטַאנידרָא ןעמונעגרעביא

 זיב ןֶא גנודנירג רהיא ןופ רע טיײברַא עסַאק-ןעקנארק ןיא ,םויה
 | .גָאט ןעניטנייה

 - ,ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג-שיניצידעמ ןעשידיא ןיא ןעמונענ ?ייטנָא
 -םיריוטקָאד ןעשידיא ןופ ננוטלאווראפ ןיא ןעצנעדאק עכילטע ןעוועג

 רעד ןיא ךילנטימ סְלַא ןערָאװעג טלהעווענסיוא טציא ןוא ןייאראפ

 -יישראפ ןיא טנילייטאב ךיז .עשרַאװ ןיא רעמַאק-טּפיוה רעכילטצרע
 .ןעטפאשלעזעג עשיּפָארטנַאליפ ענעד

 ןיא ןעטַארעּפער טנעיילעג .ךילטפאשנעסיוו ?יפ רהעז טײברַאעג -

 ,ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןעשידיא ןיא ןוא ןעטפאשלעזעג עשיניצידעמ
 ןעגעװ -- ?ןָאט, ןופ ןעסרוק-רעטסעוש יד ףיוא רָאטקעל ןעוועג

 -ידעמ עשטייד ןוא עשיליוּפ ,עשיסור ןיא טכילטנעפעראפ .,קיטעטעיד

 סָאװ ,קרעװו עטסנרע הייר ַא םרָאפ-ךוב ןיא ןוא ןעלַאנרושז עשיניצ

 -ַאקירעמַא ןיא וליפַא סעיזנעצער עשיטַאּפמיס ןעפורענסיורא ןעבָאה
 טריקילבוּפ רע טָאה שידיא ןיא .,ןעטפירשטייצ עשיניצידעמ עשינ
 עלַאיצָאפ , ןוא ?טנוזעגסקלָאפ, ןעלַאנרושז יד ןיא ןעטייברא 80 ָאקריצ
 יו, :ןעטייברַא יד ןערעוו טנַאמרעד ןעפרַאד ייז ןופ סָאװ ,"ןיצידעמ
 "?טנוזעג ןייז וצ ןעבעל יװ, ןוא ?? רעקנַארקצראה רעד ןעבעל לָאז

 -ננַאל ןייז ןופ ןעטּפעצער עלַא טיהענפיוא טָאה שטיוװַאשרינ .רד

 ןוא טריזיטַאמעטסיס ייז טָאה ,קיטקארּפ רעשיניצידעמ רעגירהָאי

 ראפ ןעניד ףרַאד סָאװ ,ךוב טנַאסערעטניא ןַא רהעז טלעטשענפיונוצ

 זַא ,טלַאה רע .םיריױטקָאד עיצַארענעג רעגנוי רעד ראפ רעזייוונעוו ַא

 ןהעג ןערָאלרַאפ טינ רָאט םיריוטקָאד ערעטלע יד ןופ גנורהאפרעד יד

 ,רעקיטקארּפ עשיניצידעמ יד ןופ עבַאנפיוא יד .,רוד ןערעגניא ן'רַאֿפ

 "ניא יד ןערהיפ ןצ ,גנוניימ ןייז טיול ,זיא ,רעקיטערָאעט יד ןופ יו

 ,גנונעמאקלָאפראפ ןופ ןעּפַאטע ענידרעטייוו וצ רעניצידעמ תורוד ערעג

 עגנוי תורוד עכילטע טנערעלאב ןפוא ַאזַא ףיֹוא ןיוש טָאה ןיילַא רע
 .ענליו ןיא לָאטיּפש ןעשידיא ןיא םיריוטקָאד

 טָאה ןוא שילוּפ ןיא ןעבירשעננָא רע טָאה קרעוו עגיזָאד סָאד
 םהיא ןופ רוציק ַא זיולב לייוורעד טכילטנעפערַאפ וואורּפ ַא ראפ ןיוש

 ןופ גנולמַאז עצרוק) ?טּפעצער רָאיבז יקטָארק , ןעמָאנ ן'רעטנוא
 גנונעקרענָא סיורג טימ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא סָאװ ,(ןעטּפעצער
 טלָאװ רע ןעוו .עסערּפ רעשיניצידעמ רעשיליוּפ רעצנַאנ רעד ןופ

 ףיוא טצעזעגרעביא ךוב עצנַאג סָאד רע טלָאװ ,רעבענסיורא ןַא טָאהעג
 .םולח ַא ןיולב טייצ רעשיטירק רעזנוא ןיא רעבָא זיא סָאד .שידיא

 .ןע'מולח ךיוא ןעק שטיווָאשריג .רד רעשיטקארּפ רעד
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 .ַאקסנָארװַאגידַאכַאש עזָאר .רד

 -וזיא רעינעשזניא ,רעטָאפ רחיא ,1882 ןיא ענליוו ןיא ןערָאבעג

 חמצ .רד ןופ רעדורב רערעטלע רעד ןעוועג זיא ,ד"בש (לארשי) רָאד
 -עג .סַאנרעּפַאּפ יד ןופ טמַאטש ,ענילָאּפ ,רעטומ רהיא ןוא ,ד"בש

 ףיוא ןעמּוקעגנָא דַאבַאש עזָאר ןיא ,1899 ןיא עיזַאנמיג טגידנע
 ןיא טנידנעעג ןוא טעטיזרעווינוא רעואנזערב-נרוביירפ ןיא ןיצידעמ
 רעגרוברעטעּפ ןיא ןעטלַאהענסיוא יז טָאה ןעמַאזקע-הכולמ- ,8

 ךיז טריזילַאיצעּפסס .1910 ןיא עימעדַאקַא רעשיניצידעמ-שירעטילימ
 -נַארק רעקסװוָאלװַאּפָארטעּפ ןיא רֶהֶאֹי ריפ ןעטייהקנארק-רעדניק ףיוא

  ,נרוברעטעּפ ןיא זיוהנעק

 ערטנַאמ ןיא טכארבראפ יז טָאה ןערחַאי-המחלמ ייווצ עטשרע יד
 רעש'.ר-ס רעד טימ ןעמוקענפיונוצ ךיז זיא יז ואוו ,ץייווש רעד ןיא
 טרעיװ טניואוועג רהֶאי ןעצנַאנ ַא טָאה הריד ןיא רהיא ייב .עינַאלַאק

 ,ועיטנעסקװַא טימ טנעסאב רענגיפ ארעיוו ייב ךיז טָאה יז ןוא ,רענגיפ

 -רעּפ ערענָאיצולָאװער עניטכיוו ערעדנַא ןוא ָאקנעיעסעיַאמ ,ווָאקַאנוב

 עזָאר .רד ייב ןיא טייצ עטנַאסערעטניא עניזָאד יד .ןעטייקכילנעז

 ,ןעצרַאה ןיא ףיט טצירקעגנייא דַאבַאש

 דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ךרוד ןעגעוו-ךיירק טימ יז זיא 1916 ןיא

 ןיא זיא יז ואוו ,דַארגָארטעּפ ןייק קירוצ ןעמוקעג םלָאהקָאטש ןוא

 ךָאטַאקָאװַארּפ א רעביא ןערָאװעג טריטסערַא םורא טייצ רעצרוק ַא

 -ָאועדלארוועפ רעד ךרוד ןערָאװעג יז ןיא טיירפַאב .ערטנָאמ ןופ

 סְלַא טגילייטאב ךיז ואוו ,זַאקװַאק ןייק קעװַא ןַאד .1917 ןיא עיצול

 ,סעימעדיּפע עלַא ןופ גנוטמעקאב רעד ןיא ץיירק ןעטיור ןופ רָאטקָאד
 .המחלמ רעד ןופ טַאטלוזער סלַא ןעכַָארבעגסיױא ןעטרָאד ןענייז סָאװ

 טייברַאעג ןעטרָאד יז טָאה 1921--1914 ןערהָאי יד ןופ ךשמ ןיא |

 ליצ ן'טימ ןוא גנוזָאל ן'רעטנוא שפנ-תריסמ רע'תמא טימ ,שינרענע
 ."גראווניילק סָאד ןוא טמאשרעטומ יד ןעוועטַאר וצ ,

 -ירּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ --- 1921 ףוס
 לוש-רעטומ עטשרע יד .טעדנירגעג יז טָאה ןַאד .קיטקארּפ רעטַאװ
 ףוס זיב ןיא סָאװ ,ץעינירעװז ןיא לָאטיּפש םייב סנירָאטעּפמיק ראפ

 לעגנַאמ תמחמ רעבָא ,"זָאט , ןופ ןערָאװעג טציטשעגרעטנוא 98
 לוש-רעטומ יד ןוא ,עציטש יד טלעטשענּפָא "זָאט, טָאה ןעלטימ ןיא

 רעד ןיא .הליהק רעד וצ טרעהעג סָאװ ,לָאטיּפש ןיא ןעבילבעג ןיא
 ןיא רהָאי 12 עצנַאג ןיוש דַאבַאש עזָאר .רד טייברַא טייצ רעגיבלעז

 -היפנֶא רעד רעטנוא ץעינירעיווז ןיא הליהק רעד ןופ לָאטיּפש-רעדניק
 ןופ ןירעטלַאװרַאפ יז זיא 1924 ביֹוהנֶא ןופ ,יקסרַאװָאק ,רד ןופ גנור
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 זיא סָאװ ,עזָאלוקרעבוט ןוא רעדניק רַאפ עירָאטַאלובמַא-"זָאט , רעד

 ןופ ןינב ןיא ןערָאװעג טרהיפעגרעבירא סָאװ-רָאנ ןוא טנעפערעדיינ

 .הליהק רענליוו רעד

 עיפְאס ןופ עיזַאנמינ ןיא רךָאטקָאדלוש ןעוועג 1980--38

 רַאפ ןיצידעמ-לוש ןענעװ ןעטַארעפער ןעטלַאהעג ןוא שטיווערוג

 ןערעטלע רַאפ .ק .ב .צ ןיא טַארעפער ַא ךיוא ,רעדניק-לוש ןופ ןערעטלע
 10 זיב 6 ןופ רעטלע ןיא רעדניק ןֹופ גנורענרעד רעלענָאיצַאר ןעגעוו

 ."טנוזעגסקלָאפ , ןיא טייבראענטימ ךיוא טָאה ,רהָאי

 ,ןיוועל לאכימ .רד

 א ןיא 1888 ןיא םינָאלס ןיא ןערָאבעג

 רהָאי ףניפ וצ .עילימַאפ רעשירחוס רעזעיגילער
 -סגנאפנָא רעשיסור רעד ןיא רעטעּפש ,רדח ןיא

 ןופ עגַאלייב ַא טימ רעדניק עשידיא ראפ לוש

 -ענ םהיא טימ טָאה סָאװ ,םייחרעדניא ן'יבר ַא

 -מיג טגידנעעג ןוא ,ארמנ ןוא ך"נת טנערעל

 -עמ טנערעלעג .,19092 ןיא ,לעווער ןיא עיזַאנ

 -נעעג ,ןילרעב ןיא טעטיזרעווינוא ןיא ןיציד

 -סאנ ןוא 1907 ןיא ןעדַאב-גרוביירפ ןיא טגיד

 .וָאקרַאכ ןיא ךיז טריציפירט

 -קַארּפ ,דנאלסור ןייק קירוצ ןעמוקעג ןאד

 ,ויירק רעמינָאלס ,ןעטוב ןיא טַאװירּפ טריציס ןיװעל לאכימ .רד

 טכארברַאפ ;1912 ןיב ענעמשָא ןיא ןוא |

 -רעדניק ףיוא ךיז טריזילַאיצעּפס ואוו ,ןילרעב ןיא רהָאי א רעדיױז

 ןיא ָאד .ענליו ןייק ךיז טרעקעגקירוצ 1918 ןיא ןוא ,ןעטייהקנארק

 רענייא ןעוועג זיא רע ואוו ,"םילוח-תרמשמ , ןיא ןעמוקעגנָא ךיילג רע

 ,המחלמ רעד ןזיב טײברַאעג ָאד ןוא ,םיריוטקָאד-רעדניק ייווצ יד ןופ

 ריפ עצנַאג טײברַאעגּפָא טָאה ןוא ןערָאװעג טריזיליבָאס ןיא רע ןעוו

 ,ןטנָארפ עלַא ףיוא רָאטקָאד-טנעמינער סלַא רהֶאי

 רָאטקַאד-לוש ןערָאװעג ,ענליוו ןייק ןעמוקעג 1918 ןעטימ ןיא
 ואוו ,ןייטשרעּפוק הרובד ןופ ןעמָאנ ן'רעטנוא לוש-סקלָאפ רעד ןיא
 יד ןיא ןוא ,המחלמ רעד רַאפ ךָאנ רָאטקָאדלוש רעטשרע ןעוועג
 םעדכָאנ ,"ָאּפָאקעי, ןוא "סקרַאמ עדלָאנ, ,"רזעיחא, ןעמייח-םימותי
 1090 ןופ ,"זָאט-עזָא ןופ עירָאטַאלובמַא רעד ןיא רָאטקָאד ןערָאװעג

 זיב 1094 ןופ .גָאט ןעניטנייה זיב עסַאק-ןעקנַארק ןיא רע טיײברַא

 ןעט1 ןופ ןוא לָאטיּפש ןעשידיא ןיא רָאטקָאד-רעטנָאלָאװ ןעוועע 7
 -רעדניק רעטנעפעעג-יינ רעד ןיא רָאטַאנידרָא ןערָאװעג 1984 לירּפַא

 רעקקירוצ ןייז טניז טייצ עצנַאנ יד ,לָאטיּפש םעד טָא ייב גנולײטּפָא
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 ןיב -- "םילוח תרמשמ , ןיא טיײברַאעג רעדיװ רע טָאה ענליוו ןייק
9. | : 

 ןוא טפאשלעזעג רעשיניצידעמ רענימענגלַא רעד ןיא דילנטימ

 ןערהָאי הייר עצנַאג ַא .ןָא 1013 ןופ ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןעשידיא ןיא

 עכילטפאשנעסיוו ןעטלַאהעג ןוא "זָאט , ןופ גנוטלַאװרַאפ ןיא ןעוועג

 .ןעטפאשלעזעג עשיניצידעמ ענעדיישראפ ןיא ןעטַארעפער

 .וָארבַאי רפיא ,רד

 ןייז .1884 ןיא (.בוג רעקסנימ .וועג) קצולס ןיא ןערָאבעג

 ןוא ,ףַארנָאּפיט רעטנענילעטניא-שידיא א ןעוועג ןיא ,בקעי ,רעטָאפ

 ןופ סעירול עטמהיראב יד ןֹופ טמַאטשעג טָאה ,הקבר ,רעטומ ןייז

 -ָאטיױוא -- םעדכַאנ ,רדח ןיא רהֶאי 12 זיב טנערעלעג .וועליהָאמ

 -ןרעטסקע ןעבעגעגּפָא ןוא םידומיל עניימעגלַא ןוא עשידיא שיטקַאדיד

 ןייק קעװַא ,190/ ןיא עיזַאנמינ רעקסיורבָאב רעד ייב ןעמַאזקע

 -ינוא רעגרעבסגינעק ןיא ןיצידעמ הדמתה טימ טנערעלעג ,דנַאלשטייד

 םעד ןיא טקנוּפ 1914 ןיא םָאלּפיד-רָאטקָאד ןעמוקאב ןוא טעטיזרעוו

 טריציפירטסָאנ .המחלמ-טלעו יד ןעכַארבענסיױוא ןיא סע ןעוו ,גָאט

 עצנַאנ יד ןוא 1914 רהֶאי ןעגיבלעז ןופ טסברעה ןיא וועיק ןיא ךיז

 יקסמעז רעקסנעלָאמס ןוא רעלעמָאה ןיא טיײברַאעג ןערהָאי-המחלמ ריפ
 -רעדניק ןֹוא עכילרעניא ףיוא ךיז טריזילַאיצעּפס ואוו ,ןעלָאטיּפש

 .ןעטייהקנארק
 + -נוא "עזָא ןיא טייברַאענ ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקענ 1919 ןיא

 רעד ןיא ,רעװָאקַאמ .א .רד ןופ גננורהיפנא רעטפאהרעטסומ רעד רעט

 ןיא ךיוא טיײברַאעג .1928 זיב "עזָא , ןופ גנוליײטּפָא רעלעיצניוװָארּפ

 עסַאק-ןעקנַארק ןיא ,1928--1921 "ץעינירעיווז , ןיא לָאטיּפש-רעדניק
 .טנייה זיב 1991 ןופ ---

 יד ןיא רָאטקַאדלוש ןעװעג 1921 ןוא 1920 ןערהָאי יד ןיא

 .הבישי "ס'הלעמ'ר, ןיא ןוא .ק .ב .צ ןופ ןעלוש
 ןיא ,טפאשלעזעג רעשיניצידעמ רענײמעגלַא רעד ןיא דילנטימ

 גנוטלַאװרַאפ ןיא ןעוועג רהָאי ענינייא ,ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןעשידיא

 -טימ טציא .1993 זיב רַאקעטָאילביב ןייז ןוא ןייארַאפ םעד טָא ןופ

 ַאבזיא,) רעמַאק-םיריױטקָאד רענליו רעד ןופ טכירעג םעד ןֹופ דילג

 | .(" אקסרַאקעל

 ןופ סעמעט ףיוא ןעטַארעפער הייר עצנַאג ַא ןעטלאהעג טָאה

 .ןעלוש עשידיא יד ןיא ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןיא ךַאפ ןייז

 -סגינעק ןיא טייקכילטפאשלעזעג רעשיטנעדוטס ןיא גיטעט ןעוועג

 רעד ןופ עסַאקךעקנַארק רעד ןיא רעציזרָאפ ,טעטיזרעווינוא רענרעב

 רעד וצ טנעהַָאנ רהעז ןוא טפאשנעטנעדוטס רעשידיא רעניטרָאד

 - ,דנַאלסור ןוא ןעליױוּפ ,עטיל ןיא גנונעוואב-רעטייברַא רעשידיא
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 ערעלוּפָאּפ ךס א שילױוּפ ףיוא שיסור ןופ טצעזעגרעביא טָאה
 -ךַאפ ןוא ןעבַאנסיױוא רעװָאנָאריּפ יד ןופ ןערושָארב עשיניצידעמ
 רעטייבראטימ ךיוא ןעוועג .,?עזָא, ןופ גַאלרַאפ ןיא ייז טכילטנעפע
 | ."טנוזעגסקלָאפ , ןופ

 ,יקסילעמוש דוד ןב ףלָאװ-באז ,רד

 טנערעלענ .,1889 ןיא ענליוו ןיא ןערָאבעג

 -וא ראפ ?ושי-סגנאפנֶא רעשיסור ןיא ,רדח ןיא

 -לַאער ןיא ןוא סַאלק ןעטס ןיב רעדניק עשיד
 1910 ריא .1908 ןיא טגידנעעג סָאו ,לוש

 ןעשיטַאמעטַאמ-ַאקיזיפ ןופ םָאלּפיד ןעמוקַאב

 ,טעטיזרעװינוא רענרוברעטעּפ ןיא טעטלוקַאפ

 -ידעמ סרוק ןעטירד ן'פיוא ןעמוקעגנָא ןַאד

 -נעעג ןוא טעטיזרעוװוינוא רעווקסָאמ ןיא ןיצ

 | ,1915 ןיא טגיד

 -רעטילימ סלֵא המחלמ ףיוא 1918--4
 ךיילג ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ ןאד  .רָאטקָאד :

 -יּפש ןעשידיא ןיא ריטנַאלַאװ סלא ןעמוקעגנָא יה
 ךָאטַאנידרָא ןעראוועג ָאד 1028 ןיא ןוא לֶָאט קסילעמוש  .רד

 .םויה דע
 -ייטאב גיטכיט ךיז עטשרע יד ןופ רענייא טָאה יקסילעמוש .רד

 -םיריוטקָאד ןעשידיא רענליו םעד ןופ יובפיוארעדיוו ם'ניא טגיל
 ךָאנרעד ןוא ראטערקעס סלַא ,ןעלױּפ ןיא ןעניצנייא םעד ,,ןייארַאפ
 | | ,ןמאנ סלַא

 -אנטע-שירָאטסיה רעשידיא רעד ןופ "?סקנּפ, ןשירָאטסיה ןיא
 ןוא ל"ז ןָארטיצ ,? .ש ,יקסבושריוו .רד .דער) טפאשלעזעג רעשיפארג
 -גידנעצנעלג ַא טכילטנעפערַאפ יקסילעמוש .רד טָאה (ד"בש .צ .רד
 ןייארַאפ-םירױטקָאד ןעשידיא םעד ןענעװו טכיראב ןעטייברַאאב

 ןעדיא יד ןעסיוטשסיורא שיטַאמעטסיס ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ ןעוו
 -קָאד עשידיא יד ךיוא ןירעד ןוא סעיציזַאּפ עשימָאנָאקע ערעייז ןופ
 -ןבמַא ןַא טעדנירגעג ןייארַאפ-םיריוטקָאד רעשידיא רעד טָאה ,םיריוט
 ןעבָאה םיריוטקָאד עשידיא (60) טפלעה יו רהעמ ואוו ,עירָאטַאל
 ףיוא ןערָאװענ טעדנירנעג יזא עירָאטַאלובמַא יד ,טיײברַא ןעמוקאב
 םעניימעגלַא םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה ןוא תודוסי עוויטַארעּפָאָאק
 -ויטכיט יד ןעשיווצ .ןעליוּפ ןיא דנַאברַאפ ןעוויטַארעּפָאָאק ןעשידיא
 .רד ,ינושרג .רד) עירָאטַאלובמַא רעד ןופ רערהיפנָא ןוא רעוט עטס
 ,יקסילעמוש .רד ךיוא ןעוועג זיא (ןַאמנערעל .רֹד ןוא יקסרַאװַאק

 טריטסיזקע עירָאטַאלובמא עניטכיוו רהעז עניזָאד יד טָאה רעדייל
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 טָאה ןוא 1982 ןיא ןערָאװעג טרידיווקיל ןיא יז ; רהָאי סקעז ?כה-ךס
 ןופ טייקגיטכיט רעד קנַאד ַא -- ,תובוח ערהיא עֶלַא טלהָאצעגסיױא |

 .יקסילעמוש .רד

 -םיוא רהָאי עכילטע יקסילעמוש .רד טָאה "םילוח תרמשמ , ןיא

 רעד ןופ גנודנירג רעד טניז .גנוניולאב ןהֶָא עקנארק עמירָא ןעמונענ

 ןיא רָאטקָאד ןוא רָאטקָאד-ןָאיַאר רע זיא ענליוו ןיא עסַאק-ןעקנַארק
 ןייז ןופ רהָאי 10 עטשרע יד רַאפ .קינילקילָאּפ רעלַארטנעצ רעד
 -סיוא ענעדלָאג ַא הכולמ רעד ןופ ןעמוקַאב רע טָאה ָאד טייברַא

 ,גנונעכייצ

 .ןַאלּפַאק רדנטכלא .,רד

 ,1888 רֹהָאי ןיא ,ןירבָאק ןיא ןערָאבעג

 -ענ ןיא ,ןַאלּפַאק שריח ןב קחצי ,רעטָאפ ןייז

 פוש-רעניבַאר רענליו רעד ןופ דימלת א ןעו

 -עמָאעג ראפ לוש רעד ןיא רעבירַא זיא ןוא

 יד ןעגידנע ן'כָאנ ;(רעטסעמידנַאל) ןרעט

 ןעמוסַאב רע טָאה דעטעמַאענ-זיירק סלַא לוש
 ןעטקראטשראפ ן'תעב רעבָא ,עלעטש-הכולמ א

 רע-80 יד ןיא סרוק ןעשיטימעסיטנַא ןעש'הכולמ

 ןעראוועג טרידיוקיל עלעטש ןייז זיא ןערהָאי
 .רעטעמָאעג רעטַאװירּפ ןעראוועג זיא רע ןוא

 רהעז ןערָאװעג ןיא ענַאל עלעירעטַאמ ןייז

 עלא רעביא טײברַאעג טָאה רע ןוא ערעווש א

 -רע עלַאמרָאנ א רעדניק יד ןעבעג וצ םוא ,תֹוחֹכ  ןַאלּפַאק .א .רד
 ן'רדנסכלא ןעבענענּפָא טָאה רע .גנוהיצ

 ןיא ןוא (.בוג רעצעלדעש) אקסַאילדָאּפַאלאיב ןיא עיזַאנמינ רעד ןיא

 עשיאערבעה עטַאוירּפ ייב ןענרעל םהיא ןעבענעג טייצ רעניבלעז רעד

 טָאה ,דימתמ ַא ןעוועג ןיא רדנסכְלַא .םידומיל עשידיא רערהעל
 טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא הלועּפ עסיורג ַא טַאהעג

 -םיוא טימ 1904 ןיא עיזַאנמינ טנידנעעג טָאה ,טנערעלרעד טונ יז

 ,פַאדעמ םענעדלָאנ ַא ןעמוקַאב ןֹוא םידומיק עֶלַא ףיוא ןעננונעכייצ

 .ןערעוו ןעבענענסיורא טינ ?לכב ןעדיא ןַאד טנעלפ סָאװ

 טעטיזרעווינוא רעװָאקרַאכ ןיא ןעמוקעגנָא רע ןיא 1906 ןיא
 םוידוטש ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד .טעטלוקַאפ ןעשיניצידעמ ן'פיוא
 -עג ,ןעטלַאהעגסיױא ןיילַא ךיז ,סעיצקעל עטַאװירּפ ןעבעגעג רע טָאה
 ,ןערעטלע יד טציטשעג ךָאנ ןוא טעטיזרעווינוא ןיא ךיז רַאפ טלהָאצ

 ,1911 ןיא טנידנעעג ןוא

 -עננָא ךיילנ ןוא גרוברעטעּפ ןייק ןערהָאפענקעװַא רע ןזיא ןַאד
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 -נֶא רעד רעטנוא ןזיוהנעקנארק-ווָאכובא ןיא טנעטסיסַא סלַא ןעמוק
 המחלמ-טלעו רעד רַאפ ננַאל טינ .וועיַאשטעינ .פָארּפ ןופ גנורהיפ

 רעטלאװראפ ןוא רָאטקָאד-טּפוה סלַא ןערָאװעג ןעמונעננָא רע ןיא
 ןופ ןעקירבַאפ יד ייב עירָאטַאלובמַא רעד ןופ ןוא זיוהנעקנארק ם'נופ
 -לָאװ עיצנַאטס רעד ייב "ווָאצעינזוק, טפאשלעזענ רעטסואוואב רעד

 -נעקנארק עניזָאד סָאד .(דַארגנינעל טנייה) גרוברעטעּפ רעטנוא ווָאכ
 ןוא ,ננורעקלעפאב-קירבַאפ ערעייהענמוא עצנַאנ יד טנידאב טָאה זיוה
 ,טבילאב ןעמעלַא ייב ןעטרָאד ןעוועג זיא ןַאלּפַאק .רד

 -ובָאמ ךיילג רע ןיא 1914 ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ן'טימ

 רעד ןיא טייברַאעג טָאה ןוא רָאטקַאד-רעטילימ סלַא ןערָאװעג טריזיל
 חטש ןעצנַאג ן'פיוא יײמרַא רעט9 רעד ןופ עדאנירב-עירעליטרַא
 רערעװש רעטכאמענכרוד א ךָאנ .גרעבמעל ןוא יוקארק ןעשיווצ

 ןערָאװעג טרהיפענרעבירַא 1018 ןיא רע זיא טנָארפ ן'פיוא טייהקנארק
 טנָארפ ןעניד'ברעמ-ןופצ ן'פיוא ?ָאטיּפש-דלעפ ןיא רָאטַאנידרָא סלַא

 גנילהירפ זיב טײברַאעגּפָא טָאה רע ואוו ,קסנימ ןופ ננוטכיר רעד ןיא
 רע זיא ןַאד .עיצַאזיליבָאמעד א ןעמוקענרָאפ זיא סע ןעוו ,8

 עלעטש ַא ןעמוקאב ךיילנ ןוא דַארנַארטעּפ ןייק קירוצ ןערהָאפעגנקעװַא

 -לָאב ַאיַאנשטַארַאב ַאיַאקסנעװטסעדשזַאר, רעד ןיא רָאטַאנידרָא ןופ
 סע ואוו ,ןעטייהקנארק עטסנינעווניא רַאפ גנוליײטּפָא רעד ןיא ,?ַאצינ

 ןעועג ָאד זיא טלַאהעג סָאד רעבָא .םיריױטקָאד גינעוו ןעוועג ןענייז
 ןוא ,ןערעגנוה וצ ?יפ רחעז ןעמוקענסיוא זיא םהיא ןזַא ,ןיילק ױזַא

 ךָאנ ןעמענוצנָא טייצ רעניבלעז רעד ןיא ןעווענ ןעננואווצענ זיא רע
 ןעברָאטשעג רע טלָאװ ,טינ ןעוו ,ןעלָאטיּפש ןיא סעלעטש עגנינייא

 -ענ גידנעטשטסבלעז רע טָאה ןעלָאטיּפש עֶלַא יד ןיא .רעננוה ןוֿפ

 טנידעג רעטעּפש ןעבָאה סָאװ ,ןעננושרָאפ עכילטפאשנעסיוו טכַאמ
 .ןעטײברַא עכילטפאשנעסיוו רַאפ ןעלאירעטַאמ סלַא םהיא

 סופיט-קעלפ ףיוא ןערָאװעג קנַארק טסנרע רע זיא 1919 ףוס ןיא

 -קנַארק יד ןופ טפלעה ַא .םיריױטקָאד ךס ַא רהעז ךָאנ טימ ךיילנוצ
 .טייהקנַארק רעד טָא ןופ ןעברָאטשעגסיוא ןזיא םיריוטקָאד ענערָאװעג

 ןַא ,ןעמוסענמוא שינַארט ןַאד זיא ןעניוא יד ןיא ןע'נַאלּפַאק .רד רַאֿפ
 -זיא רָאטקָאד רעננוי רעד ,טנעיצַאּפ ןעקנארק ַא ןופ רעטקעטשעגנָא
 .ןָאסלעַארזיא .רד רענרָאבענעד ןעטסואוואב םעד ןופ ןהוז א ,ןָאסלעַאר

 ןַאלּפַאק .רד זיא ךיז ןעלָאהרעד ן'כָאנ ןוא ןעדעוו-טנוזעג ן'כָאנ

 טָאה רע ואוו ,ענליוו ןייק דַארננינעל ןופ ןערהָאפעגקעװַא 1991 ןיא

 לָאטיּפש ןעשידיא ןיא טייברַא ןעמוקאב גָאט ןערעדנַא ן'פיוא טעמכ

 טיײברַא רע ואוו ,ןעטייהקנארק עכילרעניא רַאפ ננוליײטּפָא רעד ןיא

 לָאמעלא ןוא ןעמוקאב טינ לָאמנייקס רע טָאה טלהָאצענ ןייק .םויה דע

 ךס ַא ךיז ןעניפענ גנורהיּפנֶא ןייז רעטנוא .ךס ַא דָארג טיײברַאענ



 28 - ץנליוו .ןיא םיריוטקָאד .עטידיא

 לעיציפַא ןערָאװעג ןַאלּפַאק .א .רד ןיא 1980 ןיא םיריוטקָאד עגנוי

 ,רָאטַאנידרָא

 -עּפס עסַאק- ןעקנארק ןיא רָאטקָאד ןערָאװעג רע זיא 1999 ןיא
 .ןעטייהקנארק עכילרעניא ףיוא לעיצ

 -יישרַאפ ןיא טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןייק ןערהָאפענקעװַא 8
 ןענַאגרָא-סגנוהיײדרַאפ יד ףיוא טריזילַאיצעּפסס ךיז סעקינילק ענעד

 -קירוצ ןוא ,?עסקעוו-ףָאטש ןוא (ןעטייהסנארק-םירעדעג ןוא -ןעגָאמ)
 טימ טּפוהרעד ןיוש ןעמונראפ ךיז רע טָאה ענליוו ןייק גידנעמוק

 ןיא ןה ,לָאטיּפש ןעשידיא ןיא ןח ןעטייהקנארק-םירעדענ ןוא -ןעגָאמ
 .םויה דע ךיוא טייברַא רע ואוו ,עסַאק-ןעסנַארק

 ןעשידיא ןופ גנוטלַאװרַאפ ןיא ךילגטימ ןיא ןַאלּפַאק .א .ךד
 טייצ עסיוועג ַא ןוא טכירעג-ןערהע ןופ דילגטימ ,ןייארַאפ-םיריױטקָאד
 ."ןָאט , ןופ דילנטימ-סגנוטלַאוורַאפ

 -עּפָאאק "ַאקסראקעֿפ אבזיא, יד טעדנירנעג ךיז טָאה סע ןעוו
 -עג ענליוו טדָאטש רעד ןופ טָא זיא (עטַאלַאּפ עשיניצידעמ עוויטַאר

 -עציו סלַא עטַאלַאּפ רעכילטצרע רעד ןופ טכירעג ןיא ןערָאװעג טסיש
 .ןַאלּפַאק רדנסכלַא .רד --- סעזערּפ

 ןיא יו ,קיטקארּפ רעטַאוװירּפ רעד ןיא ןעמָאנ ןעטוג ַא טָאה רע

 .ןיצידעמ רעכילטפאשלעזעג רעד

 ן'םיוא ךיוא ךס ַא טײברַא ןוא טיײברַאעג טָאה ןַאלּפַאק .א .רד
 ןיא רע טָאה 1918 ןיא ןיוש .טפאשנעסיוו רעשיניצידעמ ןופ טיבענ
 -רַאפ (גנוטייצ עכילטצרע) ?ַאטעזאנ ַאיַאנבעשטַארװ, רעשיסור רעד
 ןופ גנוטיידאב רעד ןענעװ ענַארפ רעד וצ , :טײברַא ןַא טכילטנעפע
 ןַא גנוטייצ רעניבלעז רעד ןיא 1917 ןיא ןוא "לושלש ייב ַארַאצוא

 -נעטש א רע זןיא חמחלמ רעד ךָאנ טניז .סופיט-קיר ןענעוו לעקיטרַא
 עשיניצידעמ עשיליוּפ יד ןופ רעטייברַאטימ רענעמונעננָא רהעז רעניד
 -נעליוו קינטסימאפ, ,"אקסראקעל ַאטעזַאנ ַאקסלָאּפ , : ןעטפירשטייצ

 ןוא ?ַאקסלָאּפ ַאינָאלָארטסאנ , ,"ָאנעקסרַאקעל ַאװטסישזַאװָאט .ָאנעקס

 ענידנענלָאפ טכילטנעפעראפ ערעדנַא ןעשיווצ טָאה רע ואוו ,ערעדנַא

 גנוצַאשּפָא רעד וצ ןעננוקרעמאב , (1 :ןעטיײברַא-סגנושרָאפ עטסנרע
 ןופ ףליה רעד טימ ןענָאמ םעד ןעכוזרעטנוא ןופ עדָאטעמ רעד ןופ
 -נַארקרעד ןענעקרעד ןענעװ, (2 ;"קיטשהירפ-ריבורּפ ןעשילָאהָאקלא

 -ָאיצקנופ ןופ קיטסָאנגַאיד רעד ןעגעװו ןוא רעכנעפ-לַאג ןופ ןעגנוק
 ; "ןעננוקנארקרעד-רעבעל ןוא ןילוסניאה (8 ;"רעבעל ןענידנערינ
 ןופ םעלבָארּפ יד, (ס0 ;"ןָאטּפעּפ טימ עירעטנעזיד ןעלייה ןענעוו, (4

 רעד ןענעװ, (0 ;"ןאנרָא-סננוהיידרַאפ ןיא ריוושענ ַא ןערעכעלכרוד

 -רעד ןופ עלָאר רעד ןענעו, ( ;"קיטעטעיד ןופ ערהעל רענרעדָאמ
 רעניטכיוו רהעז רעניזָאד רעד ןיא) "קַאר ןופ עגַארפ רעד ןיא גנורהענ
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 ,ןעזיואב תויאר הייר רעצנַאג ַא טימ ןַאלּפַאק .א ,ךד טָאה טיײברַא
 ןערעווקנארק ןופ תוביס עטשרע יד ןופ ענייא ןענייז ןעװרעסנַאק זַא
 רענירהָאי18 א ייב רענייטשלאנ ןופ לַאפוצ רעד, (8 ;קַאר ףיוא
 | .ןעלקיטרַא ערעדנַא ךס ַא ןוא ,"לעדיימ

 -נעסיווםיריוטקָאד ערעדנַא ךס א ןעשיווצ טָאה ד"בש חמצ .רד
 -סקלָאפ, לַאנרושז-סגנילביל ןייז וצ ןעניוצענוצ רעשרָאפ עכילטפאש
 -ךַאפ ןעטרָאד טָאה סָאװ ,ןַאלּפַאק רדנסכלַא .רד םעד ךיוא "טנוזעג

 -נוזאב ,ךַאפ ןייז ןופ סעמעט ףיוא ןעלקיטרַא ךס ַא רהעז טכילטנעפע

 טא ."זייּפש ןופ ענעיניה , ןעמָאנ ן'רעטנוא גנורהענרעד ןענעוו סרעד

 -נעסיוו טכע יא ןעבירשעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא עירעס עטצעל יד
 םעדכָאנ ןענייז ,שידיא םענהעש ַא ןיא רעלוּפָאּפ טסכעה יא ,ךילטפאש

 -םיוא רהעז ַא טימ ןוא עיצקַאדער רעד רעטנוא םרָאפ-ךוב ןיא סיורא

 -ֿפעזעג רעד ןופ נַאלרַאפ ןיא ד"בש חמצ .רד ןופ המדסח רעמַאזקרעמ
 גנורעקלעפאב רעשידיא רעד ןופ טנוזעג סָאד ןעטיהרַאֿפ וצ טפאש
 -ַאֹּפ רעטרירטסוליא, רעד ןיא ,192/ עשראוו ,"זָאט , -- ןעליוּפ ןיא

 ןיא .ענליוו ןיא "טנוזעגסקלָאפ, קעטאילביב רעכילטפאשנעסיוו-רעלוּפ

 עסיורג ַא ס'נַאלּפַאק .א ,רד ןענישרעד 4 רעמונ ן'רעטנוא 1984 רהָאי

 -קנַארק-םירעדעג ןוא -ןענָאמ ןופ ןעטיהוצנייא ךיז ױזַא יו, : רושָארב
 עניזָאד יד ןופ ?ייט רעטסערג רעד זַא ,טזייוורעד רע ואוו ,"ןעטייה

 ןוא ,ןעוורענ ענערָאװעג-קנארק ןופ ןעדָאב ן'פיוא ןעמוק ןעטייהקנארק
 ךיז ןעטיהרַאפ וצ ידכ ,ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ ,ןעלטימ יד ןָא טזייוו רע

 .ןעטייהקנארק-םירעדעג ןוא -ןעגָאמ ןופ
 רעד ןיא סעיזנעצער עמירַאוװ ןעפורעגסיורא ןעבָאה ןעטיײברַא ענייז

 .עסערּפ רעכילטפאשלעזעג רעד ןיא ןוא רעשיניצידעמ

 םערעטניא ןעסיורנ ַא ךָאנ ,םעלַא םעד ץוח ,טָאה ןַאלּפַאק .ַא .רד
 טנעדוטס ַא סלא ךָאנ .רעטַאעט ,קיזומ ,רוטַארעטיל ,טסנוק ראפ

 "נַאמ ןיא רעדיל ךס ַא טָאה רע .עזָארּפ ןיא רעדיל טקורדעג רע טָאה

 טבילטנעפעדאפ רע טָאה קירוצ טייצ רעסיוועג ַא טימ ןוא טּפירקס

 ,דיל עשידיא עגיטכערּפ ַא "סטרעוורָאּפ , גנוטייצ רעשידיא רענליוו ַא ןיא

 ,םילדעס והילא .רד

 ס'רעטָאפ ןופ :םינבר תורוד ןופ טמַאטש סילדעס והילא ,רד
 ס'רעטומ רעד ןופ ןוא ,רעוועליהַאמ ?אומש 'ר ןופ לעקינייא ןַא --- דצ

 רענליו) טניוריש ןיא ןערָאבעג .רעטנַאלַאס ?לה 'ר ןופ -- דצ
 ןיא ,רדח ןיא טנערעלעג .1886 ןיא (עטיל ,רענווָאק טנייה ,זיירק

 םעד טגידנעעג ןוא רעדניק עשידיא רַאפ ?ושדסננַאפנָא רעש'הכולמ

 רע טָאה 1908 ןיא ,1907 ןיא טוטיטסניא-רערהעל ןעשידיא רענליוו
 טרידוטש .עיזַאנמינ רעט2 רענליוו ןיא שיננייצ-טייקפייר ַא ןעמוקאב
 .םָאלּפיד-רָאטקָאד ןעמוקַאב ואוו ,טַאּפרָאד ןוא גיצּפייל ןיא ןיצידעמ



 27 ץנליוו ןיא םיריוטקָאד ששידיא

 -ברעמ ן'פיוא טיײברַאעג ןוא ןערָאװענ טריזיליבָאמ 1918 ןיא

 זויִאס יקסמעז ןופ ןעלָאטיּפש יד ןיא ײמדַא רעשיסור רעד ןופ טנָארּפ
 -עג ןוא ענליוו ןייק קירוצ 1918 .רעלעטיּפש עשיטדָאטש ןיא ןוא

 ,1995 ןיב "בוקַאי, לָאטיּפש ןופ גנולײטּפָא-ןעיורפ רעד ןיא טײברַא
 ןיא הליחקס רעשידיא רענליו רעד ןופ קינילק-ןעיורפ רעד ןיא ךיוא

 | ,רהָאי ןעגיבלעז ן'זיב ץעינירעיווז טדָאטשרָאפ רעד

 ךיז טָאה רע ואוו ,ניצּפייפ ןיא ןילרעב ןייק ןערהָאפענ 4

 םעד ןופ ףוס ןיא עינַאלַאקענינ ןֹוא עירעשוקַא ןיא טריזילאיצעּפס

 ןיא רע ואוו ,ענליוו ןייק טרעקענקירוצ ךיז רע טָאה רהֶאי ןעגיבלעז
 ןיב לָאטיּפש-ןעיורפ רעצנירעיוז ןעטנַאמרעד ם'נופ ףעש  ןערָאװעג

 | | ,גָאט ןעגיטנייה

 ,רד טָאה ,טוטיטסניא-רערחעל ןעשידיא רענליוו ןיא ךָאנ גידנעייז

 .ס-ס ײטרַאּפ רעד ןיא ?ייטנָא ןעניטכיט ַא ןעמונעג סילדעס

 רעשינָאלַאקענינ רענײײמענלַא רעד ןופ רעציזרָאפ רע זיא טציאה

 -ידעמ רעניימעגלַא רעד ןופ רעציזראפ-עציוו ,ענליוו ןיא טפאשלעזעג

 ןעשידיא ןופ רעציזרָאפ-עציוו רענירהָאידננַאל ,טפאשלעזעג רעשיניצ

 ."אקסראקעל אבזיא , ןופ טכירעג ם'נופ דילנטימ ןוא ןייארַאפ-םיריוטקָאד

 קרַאטש טציטש ןוא רוטלוק רעשידיא רעד רַאפ טהעטש סילדעפס .רד

 -- .ק .ב .צ ןיא ?הָאצּפָאסדילנטימ טלהָאצ ,ןעזעוו-לוש עשידיא סָאד

 .רהָאי ַא ןעדליג 0

 ןייז ןופ סעמעט ףיוא ןעטַארעפער להָאצ עסיורג ַא ןעטלַאהעג
 -ַאזוצ ןוא ןעטפאשלעזענ עשיניצידעמ ענעדיישראפ ןיא טעטילַאיצעּפס

 ןיא ןעטכיראב עשיטַאּפמיס ןעוועג ןענייז ייז ןעגעוו ןוא ןערהָאּפנעמ

 רעשיניצידעמ-לעיצעּפס רעשטייד ןוא רעשיליוּפ ,רעשיזיוצנַארפ רעד

 | .עסערּפ

 עשיניצידעמ עשטייד ןוא עשיליוּפ ןיא טקורדענ ךיז טָאה רע
 ,"עיקסראקעל ָאמסיּפָאסאשט , ,"ַאקסְלָאּפ אינָאלָאקַאניג, : ןעלַאנרושז
 ןוא ?עינַאלָאקָאניג ריפ טַאלבלַארטנעצ , ,"עיגָאלָאקָאניג ריפ וויכרַא,

 ענידנענלָאֿפ טכילטנעמערַאפ ערעדנַא ןעשיווצ טָאה רע ואוו ,ערעדנַא

 -נוה, (2 ;"םענַאלרעווק ייב טינשרעזייק, (1 :ןעטײברַא עניטכיוו

 -עדנעסטכעלשענג, (8 ;"ירעטוא ָאיטיזָאּפרעטניא ןופ ןעלַאפ טרעד

 -ָארּפסטכעלשעגנעשיװצ , (4 ;"טסענרעייא ןיא ןעשזונ יד ןוא ננור

 ; "ןעננושרָאפסיוא עשינילק ןוא עשינַאלַאאיב ןופ טכיל ןיא םעלב
 (6 ן"ענערָאבעגינ ןופ טייקכילברעטש יד ןוא טינשרעזייק, (8
 -ָאדנע (7 ;"ןעיורפ ייב סעיצַארטסַאק רעביא ןעידוטש עשינילק,

 "פוס רעדָא םוילַאוסקעסרעטניא , (8 ; "רעכנעּפ-ןירוא ןופ סיזָאירטעמ

 ."ןערָאמוט לָאירַאװַא ןוא גנורעדנע-סטכעלשעג , (9 ;"םזילַאנערַאר

 -ףושז-זָאט, ןעשידיא םעד ןיא ךיוא טימיטייברַא סילדעס .רד
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 טײברַא ןַא טכילטנעפעראפ טָאה רע ואוו ,"ןיצידעמ עלַאיצַאס , לַאנ

 ."ןעדיא ייב ןעטרובעג ןופ גנורילוגער , ןענעוו

 עסיורג ַא ןעפורעגנסיורא ןעבָאה ןעטייברַא עניזָאד יד ןופ ענינייא
 -ַאקירעמַא) עשילגנע ,עשיזיוצנארפ ,עשטייד ייב גנוריסערעטניארַאט
 ַא םהיא טימ ןערהיפ סָאװ ,רעלטפאשנעסיו עשיליוּפ ןוא (עשינ

 .ץנעדנָאּפסערָאק

 .קינבַאװדעי דוד .רד

 א ןיא 1880 ןיא ענליו ןיא ןערָאבעג

 -בָאנ ,רדח ןיא טנערעלעג .עילימַאפ רעשירחופ

 םיאטח עשיטילָאּפ ראפ וואו ,עיזַאנמיג ןיא םעד

 טנידנעעג ןוא ,סָאלק ןעט7 ןופ ןעסָאלשעגסיױוא
 רהָאי ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא עיזַאנמיג טוג רהעז

 -עגנָא רהֶאי ןעבלעז ןופ טסברעה ןיא .,1908 |

 טנידנעעג ,טעטיזרעווינוא רענילרעב ןיא ןעמוק

 .ןָאקרַאכ ןיא ךיז טריציפירטסָאנ ןוא 1915 ןיא

 -אוועג טריזיליבָאמ המחלמ-טלעוו ביוהנָא

 -יור ןעשיסור ןיא טייבראעג רהָאי בלַאה ַא ,ןער

 -טּפיוה ןערָאװעג ,ענליו ןיא ץיירק ןעט

 -נַאמָאק ןוא םיריוטקָאד טכַא רעביא טצרַא

 יד ןעשיוצ סעימעדיּפע ןעפמעקַאב וצ טריד קינבַאװדעי דוד .רד

 רע ואוו קסבעטיוו-ענליוו געו ן'פיוא םיטילּפ

 / ןצ עבאנפיוא יד ןעמוקַאב רע טָאה ןַאד .,1916 זיב טייבראעג טָאה

 -נַארק 200 ףיוא לָאטיּפש ַא קצָאלָאּפ ייב טנָארפ ן'פיוא ןעריזינַאגרָא

 ן'פיוא טיירגעג ךיז ןעבָאה ןעסור יד ?ייו ,עטעדנואווראפ ןוא עק

 ןיוש רעבָא .ןעשטייד יד ןענעג עוויסנעפָא ןַא וצ ,1916 ,ץרעמ ןעט6

 -יורג םעד ןיא ןַאמ 40,000 ןעריולרַאפ ןעסור יד ןעבָאה ביֹוהנֶא םייב

 .עוויסנעפָא יד טלעטשענּפָא ןעבָאה ייז ןוא ָאװעיַאּפָארָאװ ייב ּפמוז ןעס

 ןיא ץיירק ןעטיור ןופ לָאטיּפש ןיא רָאטַאנידרָא ןערָאװעג רע זיא ןַאד
 רעטסטלע -- םעדכַאנ ןוא ,ןעטעב 600 טָאהעג טָאה סָאװ ,קסנימ

 - ,רָאטקָאד

 ואוו ,ווָאטַארַאס ןייק ןעראוועג טקישעגנקעװַא רע זיא 1917 ןיא

 -עגנָא ןוא ,סופיט-קעלפ ןופ עימעדיּפע ןא םעוועשובעג טָאה סע

 ןאוו ,רעװָארַאס םיפַארעס ןענילייה ןופ .נ .א לָאטיּפש ןיא ןעמוק

 -קָאד ן'פיוא רע זיא 1018 ןיא ,רָאטקָאד רעטסטלע ןעראוועג זיא רע

 ן'ראפ ןעראוועג ןעבילקענסיוא וָאטַארַאס ןיא רהָאפנעמַאזוצ-םיריוט

 -נַאג ן'פיוא ץיירק ןעטיור ןופ ןעטייברא עשיניצידעמ יד ןופ רערהיפנָא

 ,רעלעטיּפש 60 ןיא קסניבַאילעשט זיב ןַאכַארטסַא ןופ טנָארּפ ןעצ |
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 -נעצ רעװקסָאמ ןיא טײברַאעג קינבַאװדעי ,רד טָאה 1919 ןיא

 ןעגעג ףמַאק ם'נופ רעדרהיפנָא סלא ץיירק ןעטיור ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארט

 | יי .ןעטייהקנַארק עלענָאיצקעפניא

 טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןייק ןערהָאפענקעװַא רע ןיא 1920 ןיא

 "וק ןוא ,ןעטײהקנַארקיץדַאה-ןוא-ךעננול ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז
 ךָאנ טימ ןעמאזוצ רע טָאה ,ענליוו ןייק קירוצ 1921 ןיא נידנעמ

 קינילק עטאווירּפ עשידיא עטשרע יד טנעפעעג םיריוטקָאד ףלעווצ
 -יניצידעמ עשידיא עניזָאד יד .ןעטייהקנַארק עלא רַאפ "?סַָאטינַאס;
 עשילוּפ יד ליױו ,ןערעװ ןעפאשעג טזומעג טָאה עיצוטיטסניא עש

 -טיל ןייק ןוא םיריוטקָאד עשידיא ןייק ןעמונעגנָא טינ ןעבָאה סעקינילק

 .ןעראוועג טנעפעעג טינ ךָאנ זיא עשיוו

 ןיא טסילַאיצעּפס סלא ןעראוועג ןעבילקעגסיוא רע זיא 1929 ןיא

 ,םֹויה דע טייברַא רע ואוו ,עסַאק-עקנארק ןיא ןעטייהקנַארק-ןעננול

 םוירָאטַאנַאס-ןעננול םעד ןופ טארב טלעטשענ ךיז רע טָאה 1998 ןיא

 ."ןָאט-עזָא , ייב

 -טסנוק עשידיא יד טעדנירנעג קינבַאװדעי .רד טָאה 1929 ןיא
 ןוא גרוטַאמַארד ןעשידיא-שירַאגנוא םעד טימ ןעמאזוצ טפַאשלעזעג

 -ַאמַארד עשידיא עטשרע יד טנעפעעגנ ,לעיַאד ַאלעב טסיטרא
 םהרבא ןעטסיטרַא יד ןופ ןערָאװעג טרהיפעגנָא זיא סָאװ ,עידוטס עשיט
 - -וטס רעד טָא ןופ ןעטנעװלָאסבַא עגינייא .יקסדָאבָאלפ ןוא יקסווערָאמ

 -ַאילב יו ,ענהיב רעשידיא רעסיורג רעד ףיוא טציא ןעליּפש עיד
 .ערעדנַא ןוא (עיליזַארב) ָאריּפַאש ,(ענליוו) רעכ

 וויטאיציניא רעד טיול ,טפַאשלעזעג-טסנוק יד טָאה 1992 ןיא
 ןעשידיא םעד טנעפעעג ,רעציזרָאפ רהיא ןיא סָאװ ,קינבאוודעי ,רד ןופ

 רעד ןיא עלָאר עסיורג א טנייח טליּפש סָאװ ,טוטיטסניא ןעשילַאקיזמ
 | .טלעוו רעשירעלטסניק רעשידיא

 -לױו ןיא "ןָאט , ןופ רעציזרָאפ-עציוו קינבַאװדעי .רד זיא טציא
 .עשרַאװ ןיא טָאר לַארטנעצ ןעשידיא-שיליוּפלַא ם'נופ דילנטימ ןוא ענ

 -ךילטפַאשנעסיו עהייר א טכילטנעפערַאפ טָאה קינבַאוװדעי .רד
 -טולב ןעגעוו רושָארב א ,1913 ,ןילרעב ןיא : ןעטייברא עשיניצידעמ
 -עוו ,לַאנרושז ןעשיניצידעמ רעװָאטַארַאס ןיא ,1919 ןיא ; טײהקנַארק

 -ידעמ עשיטקַארּפ, רעדַארגנינעל ןיא רהָאי ןעבלעז ןיא ; עּפירג ןעג|
 עלַאיצַאס, לַאנרושז-"עזָא, ןיא ןֹוא ,טוברַאקס ןעלייה ןענעו ,"ןיצ
 .זָאלוקרעבוט-ןעגנול ןעגעוו ןעלקיטרַא --- "ןיצידעמ

 ןעשילוּפ ןיא ןעטייברא ךס ַא ס'קינבַאװדעי .רד ךיז טקורד טציא

 ."עזָאלוקרעבוטיןעננול ןופ קינילס , --- "ַאצינשורנ , לָאנרושז
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 תילנורמ לאומש .,רד

 ,1890 ןיא (עטיל) טַאילַאמ ןיא ןערָאבעג

 ַא ןעוועג זיא ,תילנרמ ףסוי-בייל ,ר ,רעטָאפ ןייז
 -סעווש) ןָאסלעכָאי רסיא-לאיחי 'ר ןופ ןהוז
 -ולער ןעטסואווַאב ענליוו ןיא םעד ןופ דניקרעט

 לעקינייא ןא ןוא (ןָאסלעכָאי רָאטקָאד ןעזעיג
 -נַא ןיא הארוה הרומ ,ץישפיל הדוהי ברח ןופ

 -ענ טָאה ,?חר ,רעטומ ןייז ןוא ,ענליװ-עילָאקָאט

 רעטנערעלעג  שידיא רעד ןופ טמַאטש
 ןיילא רעטָאפ רעד .עטיל ןיא ןײטשּפע החּפשמ
 טָאה ןוא ?ליכשמ א ןֹוא ךמסומ א ןעוועגנ ןיא

 -ענ ךילטלעוו ןוא שידיא ןהוז ןייז ןחעז טלָאװעג
 רדח ןיא ןעבענעג םהיא רע טָאה -- ,טעדליב

 -עג חדמתה טימ טָאה לאומש ואוו ,הבישי ןוא תילגומ לאומש .רד
 ךיוא םעדכָאנ ,דומלת ךס א ןוא ך"נת טנערעל

 -סגנאפנָא רענליוו רעד ןיא ןוא --- ,"ךיז רַאפ,

 ס'ןהכ ןיא ןַאד ,רעּפלָאװ לאכימ גָאנַאדעּפ ןעטמהיראב םעד ןופ לוש
 ,1910 ןיא טנידנעעג טָאה רע סָאװ ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג

 -נַא רעטנעזיוט יד ןעשיווצ טָאה סוזוַָאלק סורעמונ רעשיסור רעד

 ןייק ,דנַאלסיױא ןייק ן'תילגרמ ךיוא ןעבירטעג טיילעגנוי עשידיא ערעד
 ןיא ןוא גרובסנינעק ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ואוו ,דנַאלשטייד

 -?ןקאפ ןעשיניצידעמ םעד טנידנעעג רע טָאה 1918 ןיא ןוא ,ןילרעב
 -רַאפ ךיוא טרידוטשעג .ננונעכייצסיוא ןא טימ טַאּפרָאד ןיא טעט

 ןיא ןַאד .,טעטיזרעווינוא רעוועיק ןיא רָאזיװָארּפ טנידנעענ ןוא עיצַאמ

 -ילימ יד ןיא טײברַאעג טָאה רע ןוא ןעראוועג טריזיליבָאמ ךיילג רע

 ןיב טנָארפ ברעמ ן'םיוא ץיירק ןעטיור ןיא ןוא ןעלָאטיּפש עשירעט

 -נַא עשיניצידעמ יד ןיא -- 1920 זיב ןָא טלָאמעד ןופ ןוא 7

 ןופ רעטניטכעמלופַאב סלא .ןָאיַאר רעקסנימ ןיא "עזָא , ןופ ןעטלַאטש
 -ראפ תילנרמ ,רד טָאה רעטילימ ןיא ."עזָא , טעטימָאק רעדַארנַארטעּפ

 .ןַאטיּפַאק גנַאר םעד טכיירנרעד טָאה --- ,סנעטסָאּפ עכיוה ןעמונ

 ,עוקסָאמ ןיא עינַאלַאנעגטנער ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה רע

 ןעמוקעג רע זיא 1020 ןיא ןוא ,ןילרעב ןיא ךָאנרעד ,דארננינעל ןיא

 טימ גָאלָאנעגטנער סלא םויה דע טייברַא רע ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ

 -ײטנַא עצנַאג יד טרהיפעגנָא 1998-1921 .טעניבַאק םענענייא ןַא
 רעד קנַאד ַא ,ןעמונרעטנוא טָאה "זָאט-עזָא , סָאװ ,עינַאּפמַאק-סואווַאפ

 -עג ךילנעמ טָאה סָאװ ,"טניִאשזד , רענַאקירעמַא ןופ עציטש רעסיורג

 רע זיא רהָאי ןעביז .ננוטכירנייא עשינָאלַאנעגטנער  עצנַאג יד טכאמ

 רעשיווטיל רעד ןיא ננולײטּפָא-ןענטנער רעד ןופ רעטלאווראפ ןעוועג



 41 ץנליוו ןיא םיריוטקָאד ףשיריא

 -ַאקיזיֿפ ןופ גנולײטּפָא-עגטנער יד רע טעטלַאװרַאפ טציא ןוא קינילק

 .עסַאק-ןעקנַארק רענליוו רעד ייב ןעדָאטעמלייה עשיל

 'ןעשידיא ןיא רָאטַאנידרָאטַאטש תילנרמ ,רד ןיא ניטייצכיילג
 ןיא ,ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא רע טניז רעדיוו טייצ עצנַאג יד ,לָאטיּפש
 ."םילוח תרמשמ , ןיא טייבראעג ךיוא רע טָאה ,0

 ןוא "זָאט , ייב ?וש-רעטסעווש רעד ןיא רָאטקעל ןיא תילנרמ .רד
 -יזרָאפ-עציװ ןעװעג .לוש רעכילטצהרַאנָאצ רענליוו רעד ןיא רָאטקעל

 א ןעטרָאד ןעטלאהענ ןוא ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןעשידיא ןיא רעצ

 | ,ןעטַארעפער עחייר

 םעד ראפ עכילדעש א רהעז ןיא עינָאלַאנעגטנער ןופ טייברא יד

 םיוא טביילק רָאטקָאד רעד רעבָא ,רָאטקָאד ם'נופ ןעבעל ןוא טנוזעג

 ,טפאשנעסיוו רעד רַאפ -- שפנ-רסומ ךיז זיא ןוא .ךַאפ םעד טָא דָארג
 ...ללב ן'ראפ

 סעפאר קחצי .רד

 .ןערענַאיצולַאװער החּפשמ ַא ןופ טמַאטש

 ןעוענ זיא ,סעפַאה שריה-ןרהא ,רעטָאפ ןייז

 ס'ןושַארטש ןיא רעטלעטשעגנָא רעטסטלע רעד

 ךילטנעגייא ,ענליו ןיא טפעשעג-ןייוו ןעסיורג
 ךיוא רעטעּפש ןוא טפעשעג ם'נופ רעריפ רעד

 -שַאּפערָאה ַא שנעמ א --- ,רעמיטנעגייאטימ

 -עג ןיא ;גנוניזעג רעלארעביל ןופ ןוא רענ
 ףיוא גנֹונעדרָא רעיירפ ַא ןופ רעגנעהגנָא ןעוו

 -עטסייגַאב טימ טדערעג טָאה ןוא טלעוװ רעד
 יד .רעפמעק-סטייהיירפ עשידלעה ןעגעוו גנור
 ןעועג ןיא ,ק"ש םהרבא תב עלייב ,רעטומ

 טַאהעג ביל רעבָא טָאה ,טמיטשעג זעיגילער

 וצ ןַאמ ן'טימ ןעוועג םיכסמ ןוא תיב-םולש םעד  קעפַאר קתצי .וד
 ,ננואיצרעד עכילטלעוו עיירפ ַא רעדניק יד ןעבעג

 .רד ןיא טנַָאמדעד טרעװ) סעפַאר לַאכימ .רד ,ןהֹוז רעטסטלע רעד

 -שינרענע ןַא ןוא שנעמ רעניצרַאה ַא ןעוועג זיא ,(לעקיטרַא ס'דַאבַאש
 ,"ךנוב , ןופ דָאירעּפךעדלעה ןעכיײררָאלג םעד ןיא טסידנוב רעניטכיט

 עיצולַאװער-רעבָאטקָא רעד ןיב זיא ,סעּפַאר השמ ,ןהוז רעטייווצ רעייז

 רעד טָא ךָאנ ןוא רעוט רעשידנוב רעגיד'שפנ-תריסמ רעיירטענ ַא ןעוועג

 רעד ןעבעל טימ ןוא בייל טימ ןעבענענרעביא ךיז רע טָאה עיצולָאװער

 ןהוז רעטירד רעייז .דנַאברַאפ-ןעטַאר ןופ גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק

 -רַאמ-רעפמעק ַא ןופ המשנ ענילייה ַא טַאהעג טָאה ,(סומינולק) ןמלק
 ,טלעװ רעד ןופ קעװַא םטייהרעגנוי ןיא ןוא טייהיירפ רַאפ רעריט

 ַא ןופ פיטךעדלעה ַא ןעװעג ןיא ,עינָאס ,רעטכָאט עגיצנייא רעייז
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 .-ָאיצולָאװער רעד ןופ הפוקת רעשיטנַאמָאר רעד ןופ לעדיימ רעשידיא

 טא טימ רָאנ טבעלעג טָאה סָאװ ,גנונעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רערענ

 םייב טבילעג ןוא טכַאעג ףיט ןעוועג זיא סָאװ ןוא גנוגעוֶיַאב רעד
 ,ןהוז רעטרעפ רעייז ןוא  .קלָאפ-רעטיײברַא ןעשידיא ןעטכַאװעגפיוא

 .רעטסעווש ןוא רעדירב ערענָאיצולָאװער ענייז טמעשרַאפ טינ טָאה ,קחצי

 טָאה ,1890 ןיא ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סעפַאר קחצי
 ס'וערַאזַאל ןיא םעדכָאנ ,רדח ןיא טנערעלעג רהֶאי ןעט10 ןייז זיב
 -ָארּפ רהיא סָאװ ,לוש עשיטָאטש) ?עשטשילישטוא עיאנלַאשטַאנ ,

 טגידנעעג ןוא (עיזַאנמיג ןעסַאלק ריפ ןופ ךיוה ןיא ןעוועג זיא םארג
 ןיא רחֶאי םעד ןופ טסברעה ןיא .1912 רהאי ןיא עיזַאנמיג ס'נהכ

 -ונוא רעגיצּפייפ ןופ טעטלוקַאפ ןעשיניצידעמ ן'פיוא ןעמוקעגנָא רע

 -טלעו רעד ןופ ךורבסיוא ן'זיב טרידוטש טָאה רע ואוו ,טעטיזרעוו

 ַא ןעמוקַאב ןוא ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקעג ןעוו ,1914 ןיא המחלמ

 -קעװַא רע ןיא ןַאד .1919 רַאװנַאי זיב עיצַאגנָאלַארּפ עשירעטילימ

 -װװָאטסָאר .פָארּפ ףיוא ןעמוקעגנָא זיא רע ואוו ,טַאּפרָאד ןייק ןערָאפעג
 ןיא טָאה רע תויה .ןעסרוק עשיטעטיזרעווינוא עטַאװירּפ ס'וועצ

 ןעמוקנֶא טפרַאדעג רע טָאה ,סרעטסעמעס ריפ טכַאמענכרוד גיצּפייל

 ענעי ןופ גהנמ ן'טיול ,טָאה רע רעבָא ,רעטסעמעס ןעט5 ן'פיוא ָאד

 םעד ןוא רעטסעמעס ןעט6 ן'פיוא ןעמוקנָא טלָאװעג ,ןעטייצ-המחלמ

 ןיא סָאד ןוא ,םוידוטש סָאד ןענידנע ן'כָאנ טשרע ןעכַאמכרוד ןעט5
 רע זַא ,גנויטעטשַאב ַא ןעמוקַאב רע טָאה ינוי ןיא .ןעננולעג םהיא
 סָאװ ,סרוק ןעט8 םעד רעדָא רעטסעמעס ןעט6 םעד טגידנערַאפ טָאה

 ןעלָאטיּפש עשירעטילימ ןיא ןעטייברא וצ טכער סָאד ןעבעגעג טָאה סע

 .ןעטערַאזַאל ןוא

 טָאה רעקידעמ-טנעדוטס סלַא ןוא ,ןעדָאװענ טריזילינַאמ זיא רע

 רעד ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיז םזאיזוטנע ןעכילטנעגוי ןעצנַאנ 'טימ רע
 -מוא רעד ןופ תונברק עשירַאנ יד ןעבעל ן'ראפ ןעוועטַאר וצ טײברַא
 ןערעדניל וצ תוחּפח לכל רעדָא ,המחלמ-טלעוו רעשיטסירוטנַאװַא רעניניז

 יקסמעז, ןופ ןעלָאטיּפש יד ןיא טײברַאענ טָאה רע םירוסי ערעייז
 רע ואוו ,עויַאדָאלװ רעטנוא עיניל סגנוגידייטרַאפ רעד ףיוא ?זויִאס

 ןעבָאה סָאוװ ,ענעגנַאפעג-סנירק יד ןוא רעטײברַאדגנַאװצ טנידַאב טָאה
 -ידעמ םעד טריפעגנָא טָאה ןוא ,עיניל-סגנוגידייטרַאפ יד טָא טיובעג

 .טנָארפברעמ םעד ףיוא טקנוּפ-סננורענרעד ןעשיניצ

 ןעבָאה ,וװעיטַאנגיא רעטסינימ-סגנורליב ם'נופ גנונעדרָארַאפ ַא טיול

 ירעווינוא ןיא ןעמוקוצנֶא טכער סָאד ןעמוקַאב רעפמעק-טנָארפ-ןעדיא

 זיא ןַאד -- ,"עמרָאנ-טנעצַארּפ, רעד רעסיוא ןיצידעמ ףיוא טעטיז

 טלעפעגסיוא ןעבָאה סע לייוו ,"עמרָאנ-טנעצָארּפ, יד ןערָאװעג ןעכָארבעג

 ןיא רע ןוא ,טכער סָאד טָא טצונענסיוא טָאה סעפַאר .םיריוטקָאד
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 -ינוא רעװקסָאמ ןיא ןיצידעמ סרוק ןעט3 ן'פיוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא
 טינ שיטקאפ םורַא ױזַא םהיא ןיא רעטסעמעס רעט6 רעד) טעטיזרעוו

 רעבָא ,1917 ביֹוהנֶא טריװלָאסבַא טָאה רע .(ןעראוועג טנעכעררַאפ
 םעד ןעגעוו תועידי עטשרע יד ןעמוקעגנָא ןענייז ןעמַאזקע ןעטשרע ן'תעב

 ן'סעפַאר םימ ןעטנעדוטס יד ןוא ,עיצולָאוװער-לַארוװעּפ רעד ןופ ביוהנֶא
 -ַאז, סלַא ןוא ןעמַאזקע םעד ןעסיירוצרעביא טרעדָאפעג ןעבָאה שארב
 טכער ןעמוקַאב וצ (ןעטצרַא עכילטנעדרָארעסיוא) ?ישטַארוװ-דַאירוא
 םעד ןיא, לייוו ,המחלמ רעד ךָאנ ןעגידנערַאפ וצ עטיירגעגוצ טוג סלַא
 טינ ןפוא םושב ייז ןענָאק טנעמָאמ ןעשירָאטסיה ןעגידמערוטש ןעגיטציא:
 ץטימ ןעזומ ןוא טעטיזרעווינוא ןופ טנעוו יד ןעשיווצ גיהור ןעביילב
 טלעבויעג ןוא טמערוטשעג טָאה סע ואוו ,"סַאג ן'פיוא ןהעגסױרַא קלָאפ
 רעייז טָאה טעטיזרעווינוא ןופ טַאנעס רעד דיירפ רעשירָאטסיה ןופ
 קרַאטש וצ ןיא סַאג ןופ םרוטש רעד רעבָא ,ןעבעגעגכַאנ טינ גנורעדַאפ

 .ןערָאװעג ןעסירעגרעביא ךָאד ןענייז סענעמַאזקע יד ןוא ןעוועג

 ,עיצולָאװער רעד ןופ תושר ןיא רעכבירַא ןענייז ןעטנעדוטס יד
 רהעז ןעוועג רעבָא זיא ,טולב ןהֶא ךרוד עװקסָאמ ןיא בנַא זיא סָאװ

 נניטימ א ףיוא טָאה טפַאשרעריפנָא יד ןוא -- ,דַארגָארטעּפ ןיא גיטולב

 טנָארּפ ן'פיוא ייז ןעקישוצקעווַא ןעסָאלשַאב עמוד רעשיטדָאטש רעד ןיא

 ןיא ןערָאװעג טמיטשַאב ןיא סעפַאר .ףירגנַא-קסנערעק םעיינ םוצ

 ,טנָארפ ן'פיוא ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה רע ןוא ,עירעלַאװַאק
 ןעועג ןיוש זיא יײמרַא יד לייוו ,ןעוועג טינ טנָארפ ןייק ןיוש זיא סָאװ
 ם'יקסנערעק ךרוד ןוא ךרוד טליופעגכרוד ,טריזילַארָאמעד ןעצנַאגניא
 ערעדנַא ךס א טימ ןעמַאזוצ סעפַאר ןוא ,ןעלַאפעגכרוד זיא ףירגנָא
 -ּפִא ָאד טָאה ,עװקסָאמ ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןעטנעדוטס
 טייבדַאעג ןוא םָאלּפיד-טצרַא םעד ןעמוקַאב ,סנעמַאזקע יד ןעבעגעג

 ,1918 פוס זיב ןעלָאטיּפש ןיא

 ןיא קיוועשנעמ-טסידנוב א ןעוװעג לָאמ עלַא זיא סעפַאר קחצי .רד

 םעד ןהָא ,טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעכילטפַאשנעסיוװ ,ןערענעש ,ןערענייר

 ערעדנַא ןוא ןעמזינַאקיטילַאּפ ,ןעמזיסערנַא ענעדיישרַאפ יד ןופ שימוצ

 ןיא טייברַא רעכילטפַאשלעזעג ןופ טויבעד ןייז .ןעטובירטַא עכילנע

 ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג ס'נהכ ןיא 1910 ןיא קנַאב-?לוש ן'פיוא ךָאנ ןעוועג
 -ַארעּפָאָאק ןעניטציא םעד ,יקסנָאילק ירוא טימ ןעמַאזוצ טָאה רע ואוו
 ,גנוטכיר רעקניל ַא טימ עיצַאזינַאנרָא-רעליש ַא ןעפַאשעג ,רעוט ןעוויט

 -נײרַא זיא רע ןעוו ,1912 ןיא טרירַאלקעד ךיז רע טָאה טסידנוב סלַא

 סָאװ ,גיצּפייל ןיא עּפורג רעשידנוב רעשיטנַארגימע רעד ןיא ןעטָארטעג
 -רושז רעלופטנַאלַאט רעטסואוואב רעד ןענַאטשעג זיא רהיא ןופ שארב
 -ןערָאינעס) ?טסָארַאטס טעיוװַאס , רעװקסָאמ ןיא .ןָאסמיכָאנ .מ טסילַאנ
 .עּפורג רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ןעוועג רע זיא (טָאר
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 טָאה ,ענליוװ ןייק עיצַארגימעער יד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 םיײהַא געװ ןיא םופוצ ןוא סקַא רעּפ ןעזָאלעג ךיז סעפאר .רד ךיוא

 -רַאטינַאמוה רעסיורג ַא טימ ןַאמ ַא -- ,גרובצניגי ?אוער טימ ןעמאזוצ

 ןוא ןעשיטסיצילבוּפ ,ןעכילטפשאשנעסיוװ ,עיצידורע רעכילטמַאשנעסיוװ

 -רעּפ עדנערעבױצַאב ,עכילרעה ַא םלוכ לעו ןוא טנַאלַאט ןעשירענדער

 געװ רעד .טסילַאנַאיצַאנרעטניא רעשידלאװרעמיצ ַא -- טייקכילנעז

 ןעועג ןעבעל רעייז ןיא לָאמ ןייא טינ ןוא רעכילרעפעג ַא ןעוועג זיא

 םוקמוא ןופ הנכס ןיא ןעוועג זיא סע יוװ טקנוּפ ,םוקמוא ןופ הנכס ןיא

 ,ןעבערטש רעייז ןופ טרָא רעד

 ןייק עטּפעשעגסיױא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז 1919 ראונַאי ןעט6 םעד

 רעד םימ ײמרַא עטיור יד ןירַא ןעניגַאברַאפ זיא סע ןיהואוו ,ענליוו

 ןעזיװַאב טינ טעמב טָאה סעפַאר .רד ,"ןעסייר ןוא עטיל ןופ גנוריגער

 טייקגיטעט עשיגרענע ןַא ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה רע יוװ ,ןעהורוצּפָא ךיז

 ןוא עשינעיגיה-רַאטינַאס .טיבעג ןעשיניצידעמ-ךילטפַאשלעזעג ן'פיוא

 סע סָאװ ,תונברוח יד ךָאנ גונעגנ ןעװעג ןיא טייברא עשיניצידעמ

 -יגער יד .סעיצַאּפוקֶא יד ןוא המחלמ יד ענליוו ןיא טכַאמעגנָא ןעבָאה

 גנורהיפנָא יד ן'סעפַאר .רד טגיילעגרָאפ טָאה ןעסייר ןוא עטיל ןופ גנור

 טָאה יז שטָאכ ,(טנוזעג סקלָאפ ןופ טַאירַאסימָאק) ווַארדזמָאקרַאנ ןומ

 טלָאװעג טינ טָאה רע רעבָא ,טסידנוב ַא זיא רע זַא ,טסואוועג טוג

 "וצנֶא ןעװעג םיכסמ טָאה רע -- ,עלעטש עשיטילָאּפ ןייק ןעמענרַאפ

 -יצידעמ רַאפ ַארויב , רעד ןופ גנורהיפנֶא עשיטילָאּפַא יד זיולב ןעמענ

 -רַא טנעצָארּפ םעד ןעמיטשַאב וצ ןַאנרַא ןַא -- ?עזיטרעּפסקע רעשינ

 -ניא-המחלמ יד ןופ טייקגיחעפ-סטייברַא ןוא טסולראפ-טפארק-סטייב

 .ןעדילַאװניא-סטייברַא ןוא ןעדילַאוו

 ,ָארויב רעגיזָאד רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג זיא סעפַאר .רד

 "ריו ,דאבַאש םיריױטקָאד יד --- רעריזיטרעּפסקע-םיריױטקָאד סלַא

 .טדָאטש ןופ םיריוטקָאד ענעהעזעגנָא ערעדנַא עלַא ןוא יקסבוש

 לירּפא ןעט19 םעד ענליוו ןיא ןעקַאילַאּפ יד ןופ שרַאמנײרַא ן'טימ

 "רַאפ עזיטרעּפסקע רעשיניצידעמ רַאפ ָארויב עגיזָאד יד ךיז טָאה 9

 ןערהָאּפעגקעװַא רהֶאי םעד ןופ ינוי ןיא זיא סעּפַאר .רד ןוא --- ,טכַאמ

 ןיב טכַארברַאפ טָאה רע ואוו ,זדָארבדָאּפ ?עטדעטש ןיא ןעריציטקַארּפ

 "קעס א רַאפ ןעדַאלעגנייא םהיא דַאבַאש .רד טָאה ןַאד .1991 רַאונַאי

 ,"זָאט , ןופ רעטער

 טײברַאענּפָא סעפַאר .י .רד טָאה "זָאט , ןופ טמא ןעגיזָאד םעד ןיא

 טייקנעבעגרעביא סיורג טימ 1998 רַאונַאי זיב --- רהֶאי ןעביז טקנוּפ

 ןייז טול /,ויטַאיציניא סיורג ןעזיוועגסיורא ןוא טייקבילטקניּפ ןוא

 "ןָאט, ןופ עינָאלָאק-רעדניק יד ןערָאװעג טעדנירגעג ןיא ויטַאיציניא

 .שפנו בלב רהיא רַאפ טײברַא רעד ןעבענעגרעביא ךיז טָאה רע ןוא
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 רהיא טָאה ןוא עינָאלָאק-רעדניק רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעראוועג זיא רע

 עילָאר עסיורג ַא רהעז טליּפש סָאוװ ,עיצוטיטסניא ןַא וצ טלעקיװטנַא

 1921 ןופ טייצ יד טָא .ענליוװ ןיא דניק-לוש ןעשידיא ןופ ןעבעל ןיא

 ןעוו ,עינַאלָאק-רעדניק רעד ןופ דָאירעּפ-הילכ רעד ןעוועג זיא 1998 זיב
 םָאוו ,רעטלעג "טניָאשוד , יד ןופ ןעראוועג טציטשעג קרַאטש ןיא יז

 .עפשב ןעמוקעננָא ןַאד ןענייז

 -ןעקנַארק ןיא ןעלהַאװ עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1923 ןיא

 "ףךנוב, ןופ עטסיל רעד ףיוא ןעגנַאגעגכרוד סעּפַאר .רד זיא --- ,עסַאק

 -יזערּפ ןיא ,גנוטלַאװרַאפ ןיא רעטעּפש ,עסַאק-ןעקנַארק ןופ טַאר ןיא

 ךיוא ןעוועג רע זיא 1927--1994 ןערהָאי יד ןופ ךשמ ןיא ןוא םויד

 טָאה רע ואוו ,ףליה רעשיניצידעמ רַאפ עיסימָאק רעד ןופ רעציזראפ

 -ײברַא יד ןופ ןעדייל ןוא ןעבעל ןעצנַאג ן'טימ טנעקַאב ךילדנירג ךיז

 1928 רַאונַאי ןיא .גנורעקלעפַאב רענליוװ רעד ןופ ןעטכיש עגידנעט

 יטּפָא רעד ןופ רעריפ ןעטלָאצעג א רַאפ ןערָאװעג טרינימָאנ רע ןיא

 טייברַא ןעטסָאּפ םעד טָא ףיוא ןוא ףליה רעשיניצידעמ רַאפ גטול

 רעניזָאד רעד ןופ רעטלַאװרַאפ א ןֹופ ןעטסָאּפ רעד .טנייה זיב רע

 טָאה ָאֹד לייוו ,רעכילטרָאװטנַארַאפ ןוא רערעווש ַא רהעז ןיא גנוליײטּפָא

 ןעגנורעדָאפ ןוא ןעטיונ עלַא טימ ,תונעמו תונעט עֶלַא טימ ןָאט וצ ןעמ

 ןוא ,עסַאקךעקנַארק ןיא עטרעכיזרַאפ רעטנעזיוט עגילדנהעצ יד ןופ

 םעד ףיוא ןעשנעמ ןעניטכיר ן'רַאפ ןעזיװעגסיױרַא ךיז טָאה סעפַאר .רד

 ,גנוטכַא ןוא טייהנעדירפוצ עניײמעגנלַא יד ךיז וצ סױרַא טפור סָאװ ,טרָא

 .ןעדיא דצמ ייס ,ןעטסירק דצמ ייס

 רענליוװ ןיא ןעלַאװ עטייוצ יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1997 ןיא

 רעד ףיוא ןעגנַאנעגכרוד ָאד ךיוא סעפַאר .רד זיא --- ,טַאר-טדָאטש

 רענליו םוצ ןעלַאװ עיינ יד ייב ,ןַאמטַאר סֵּלֵא "דנוב , ןופ עטסיל
 סלַא ךרוד רעדיוו סעפַאר .רד זיא ,1924 רהָאי ןעגיטנייה טאר-טדָאטש

 .עטסיל רעשידנוב רעגיבלעז רעד ףיוא ןַאמטַאר

 -עטשרָאפ םעד סיוא טמוק טַאר-טדָאטש רענליוװ ןופ םורָאפ ן'פיוא

 לעגנַארעג ןערעטיב א ןערהיפ וצ קינשַאּפערָאה ןעשידיא םעד ןופ רעה

 ןעשידיא םעד טָא ןופ טכער ךעלציּפ יד רַאפ ןוא ןעטיונ ערעטיב יד רַאפ
 -ימעסיטנַא ןוא רעשירַאטעלַארּפײטנַא רעד ןעגעג רעלהעוו-רעטייברַא

 ןעזיװענסױרַא ךיז טָאה סעפַאר קחצי .רד ןוא ,עיצַארטנעצנַאק רעשיט

 ןעניטכיר ןיא רעפמעק ןעניד'שפנ-תריסמ ,ןעשידלעה ,ןעגיטומ ַא רַאפ
 ןייק טינ רע טלעפרַאפ לָאמנייק .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעטסנהעש ןוא

 טייג ,ךילגעמ טינ ןיא גנוציז ןייא ןייק ןוא טַאד-טדָאטש ןופ גנוציז

 .טרַאװ ןעמ סָאװ ףיוא ,עדער רעשירעלעגנַאר ַא רענייז ןהֶא ייברַאפ טינ

 ןצראווש יד היט טעדנואוורַאפ סָאוו ,טרָאװ ןעגידנעסייב ַא םענייז ןהֶא

 'ידיא רעד ןופ טכער סָאד רַאפ ךילטפאשנעדייל טפמעק רע .,תומשנ
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 רעכילטפַאשלעזעג רעשיטדָאטש ףיױא ,טייברַא ףיוא טייקמערָא רעש
 עשידיא יד יו טקנוּפ ,ץנעדנעט ַא טָאה טַארטסיגַאמ רעד ואוו ,טייברַא
 . "ךַא ןעשידיא םעד ןעדיימוצסיוא ,טלעוו רעצנאג רעד ןיא עיזַאושזרוב
 רע ,טַאירַָאטעלַארּפ ןעכילטלעװולַא ןיא ַאירַאּפ ַא ןיא סָאװ ,רעטייב
 -ַאוצָאס ןופ ענַארפ רעד ןיא גנוגיטכעראבכיילג רעשידיא רַאפ טפמעק
 -ייטרַאפ רע רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ ןופ ענַארפ רעד ןיא ןוא ףליה רעל
 טַארטסינַאמ ןופ טרעדָאפ ןוא ןעזעוו-לוש עשידיא סָאד ןערב טימ טגיד
 ןעלגנַאר סָאװ ,ןעלוש עשידיא יד רַאפ גנוציטשרעטנוא עגיטכערעג ַא
 רַאֿפ שפנ-תריסמ רעכילנייוענרעסיוא טימ ןערהָאי עייר ַא ןיוש ךיז
 גונורעקלעפַאב רעשידיא-טינ רעצנַאג רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא .םויק רעייז
 ערעייז ףיוא ןוא ,ןערעייטש טנעצָארּפ ןעטסערג םעד ןעדיא ןעלהָאצ
 .רד טָאה .ךעלקערב ייז ןעמוקַאב ןעטיונ עלערוטלוק ןוא עלַאיצַאס
 -נייה יד םינּפ ןיא ןעפרָאוװעג ,ןובירט-סקלָאפ רע'תמא ןַא יו ,סעּפַאר
 םהיא ןעשיווצ ןוא ,ן'תמא ערעטיֿב ערעייז ןעבעל ןופ םיתב-ילעב עגיט
 -וצ עניטפעה ןעמוקעגרַאפ ןענייז ןענױשרַאּפ עטרירעננָא עסיוועג ןוא
 ,רד טָאה ןעפיױטשנעמַאװצ עלַאטַאפ סרעדנוזַאב .,ןעסױטשנעמַאז
 רעגידנעשרעה רעד ןופ דילנטימ ַא ,יקסווָאקָארב .רד טימ טַָאהעג סעפַאר
 ןופ גנוציז רעכילטנעפע ןַא ףיוא טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ ?רעשיאייטרַאּפמוא,
 ןעשיווצ טקַאּפ א ןעראוועג ןעסָאלשעג זיא סע זַא ,טגָאזעג טַאר-טדָאטש
 עלַאקירעלק א ,"עיטַארקַאמעד עכילטסירק,) .ד .ק ןוא "דנוב, םעד
 טימ ןעפורעגסיוא ןַאד טָאה סעפַאר ,רד .עיצַאנַאס רעד ןענעג (ייטרַאּפ
 : טייקטכארבענפיוא

 .(רקש) !ָאװטסמַאלק ---

 סָאד ן'רזח'רעביא טוװאורּפעג לָאמַא ךָאנ טָאה רענעי ןעוו ןוא
 ןָאט ַא טימ רעכעה ךָאנ ןוא רעקרַאטש ךָאנ סעפַאר .רד טָאה ,עגינייז
 : ןעפורעגסיוא גנוטכַארַאפ ןופ

 ! ָאווטסמאלק --

 -טיזיוו ןייז ץסעפַאר .רד טגנַאלרעד יקסווָאקַארב .רד טָאה ןַאד
 ...עטרַאק

 ,עשיליוּפ יד ןוא עשידיא יד ,ענליוו ןיא טפַאשלעזעג עצנַאג יד
 טָאה'מ .יקסווָאקָארב ןוא סעּפַאר .רד ןעשיווצ לעוד ן'טימ טכָאקעג טָאה
 ,לעוד םוצ ןעזָאלרעד וצ טינ ןעלטימ עלַא טעדנעוװעגנָא ןעטייז עלַא ןופ
 -ייווצ ַא ןעמוקעגרָאפ רעבָא זיא דלַאב .,ןעמוקעגרָאפ טינ ןיא רע ןוא

 ,רד .רעגרע ליפ ןיוש טגידנעעג ךיז טָאה סָאװ ,סיוטשנעמַאזוצ רעט
 רענליו עלַא ןופ רָאטקָאד-טּפױה ןעוװעג ןַאד ןיא סָאװ ,יקסווָאקָארב
 טימ "ָאװָאלס , רעשיטסיכרַאנָאמ רעד ןיא ןעטָארטעגסױרַא זיא ,ןעלוש
 יטנַא; ןענייז ייז זַא ,ןעלוש עשידיא יד ןעגעג עקַאטַא רעדליוו ַא
 רעד ןוא סעפַאר .רד ש'הכולמדיטנַא ןענייז סע יוװ טקנוּפ ,ש'הכולמ
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 ַא ףיױא טכַארבעגרָאפ עגַארפ עצנַאג יד סעפַאר .רד טָאה ןַאד ."דנוב

 -וצּפָארַא ןערָאװעג ןעסָאלשַאב זיא סע ואוװ ,טָאר-טדָאטש ןופ גנוציז

 ןייז ןופ ,ןעלַאפנָא ןוא תוליכר ענייז רַאפ ,יקסווָאקָארב .רד םעד ןעצעז

 -ַאנרעבוג) עדָאװעיִאו רעד ,רָאטקַאדלוש טּפױה סלא טמא

 רעד ןוא טגיטעטשַאב טינ טאר-טדָאטש ןופ סולשַאב םעד טָאה (רָאט

 ןינע םעד ןענעוו עטַאבעד ַא תעב .םוירעטסינימ םוצ קעװַא זיא ןינע

 -יסניא ענייז טבַאמעג רעדיוו יקסווָאקָארב .רד טָאה טַאר-טדָאטש ןיא

 םינּפ ןיא םהיא ןעפרָאװעג רעדיװ טָאה סעפַאר ,רד ןוא סעיצַאונ

 | / :רעטרעװ יד

 ! סעיצַאיצנונעד ! םירקש ---

 ,ןדחּפ ַא יוװ ,טָאה ,ןעטלַאהעגסױא טינ יקסווָאקָארב ,רד טָאה סָאד
 ףיוא ןעלַאּפעגנָא זיא ןוא ןעגיטסניג א םהיא רַאפ טנעמָאמ א טיהענּפָא

 -טכירענמוא רעד ןיא רעבָא ךיז טָאה סעפַאר .רד .,שיזיפ ן'סעפַאר .רד

 -ָארּפ ןעסיורג ַא טימ קירוצ טגנַאלרעד םהיא ןוא ןערָאלרַאפ טינ טייק

 ןיא ןַאד .טדָאטש ץנַאנ ןיא טכליהענּפָא טָאה סע זא ,ױזַא ,טנעצ

 ,עיצַאלעּפרעטניא ןַא ןערָאװעג ןעגָארטעגניירַא ןינע ןעצנַאג םעד ןעגעוו

 ןעבָאה ,(םעקישטדוסליּפ) עיצַאנַאס רעד רעסיוא ,סעיצקַארפ עֶלַא ןוא
 טּפשמ'רַאּפ שירָאגעטַאק ,סעּפַאר .רד ןופ טייקגיטכערעג יד טנעקרענא

 ןערָאלרַאפ ,עיצַאלעּפַא ןהֶא ,גיטלינהנע טָאה רע ןוא ן'יקסווָאקָארב .רד

 ,ןעטסָאּפ ןייז

 ירד ףיױא גנוקריוװ עסיורג ַא טָאה ןוא טאהעג טָאה סעפַאר .רד

 רעד טימ -- טַאריטדָאטש ן'פיוא ןוא עסַאק-ןעקנַארק ןופ רערהיפנָא
 טייקגיטכערעג רעד טימ ,סעיצַאטנעמונרַא ענייז ןופ קינָאל רעגנערטש

 טייקכילרע רעפיט רעד טימ ,טגידייטרַאפ רע סָאװ ,םינינע םצע יד ןופ

 ײעד טימ ,טנַאלַאט ןעשירענדער ןייז טימ ,רענייז טייקגיטכירפיוא ןוא
 יד ןֹופ ךשמ ןיא .ןעדייר םצע ןייז ןופ טייקניצרַאה ןוא טייקנהעש

 ַא טנעדרָאננַא ןוא טכַארבעגננײרַא רע טָאה 1998--1994 ןערהָאי

 רעמוטש רעד ןעגעג -- עסַאק-ןעקנַארק ןיא עטלעטשעגנָא עשידיא עייר

 .רד םעד טכַארבעגניירַא ,ןעמענוצנָא טינ ןיהַא ןעדיא ןייק עיצידַארט
 ןעסאמ טעװעטַארעג ןוא עסַאק-ןעקנַארק ןיא גָאלָאנעגטנער סלא תילגרמ

 .טגָאזענּפָא טָאה עסַאק-ןעקנַארק ןופ רָאטקָאד-טּפיוה רעד ןעו .ןעשנעמ
 םהיא וצ ןעדייר ןייז רַאפ ןעטלעטשעננָא ןעשידיא ַא עלעטש רעד ןופ

 .רד טָאה ,טביולרע רעהירפ ןיילַא םהיא סע טָאה רע שטָאכ ,שיסור

 -טּפױה ןעטרַאּפשעגניא ן'פיוא גנוקריוו רעקרַאטש ןייז טימ סעפַאר
 ןערָאװעג ןעמונעגוצ זיא רעטלעטשעגנָא רעד זַא ,טרהיפענסיוא רָאטקָאד
 ךיז רע טצעז ,טכערעג רַאפ ךַאז ַא טניפעג סעפאר .רד ןעוו .קירוצ
 רעטכערעגמוא ןַא וצ .סיוא יז טרהיפ רע זיב טינ טרינניזער ןוא ןָא
 | .טינ לָאמנייק ךיז רע טמענ ךַאז
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 רעשידיא ,, רענליוו רעד ןופ רעציזרָאפ ןערָאװעג רע זיא 1981 ןיא
 -טסניס א רַאפ ןעפמעק ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ?טפַאשלעזעג רעטַאעט
 טָאה ;רַאוטרעּפער ןעשירעלטסניק ,םענייר ַא רַאּפ ,רעטַאעט ןעשירעל
 10,000 ןופ עידיסבוס עכילרהעי ַא טפמעקענסיוא טַאר-טדָאטש ןיא
 לָאז טלעג סָאד זַא ,טרחיפעגסיוא ןוא רעטַאעט ןעשידיא ן'רַאפ ןעדליג
 ןעבָאה סָאװ ,רעטַאעט ןופ ןערָאטקעריד יד טינ ןעבעג טַארטסיגַאמ רעד
 ַא סָאװ ,טפַאשלעזענ רעטַאעט רעד ךרוד רָאנ ,טעוועדנושרַאפ םהיא
  לעקיטש א ןעמוקאב "עּפורט רענליו, יד טָאה עציטש רהיא קנַאד
 ,דנוחענ ןייז וצ גיבייא טינ ןוא םייח רהיא ןיא ןעטײברַא וצ טייקכילגעמ

 -טרָאּפס רעשידיא רענליו רעד ןופ רעציזרָאפ זיא סעּפַאר .רד
 -נוא ןעהעטש רעדילנטימ ערהיא סָאװ ,"ןערעטשנעגרָאמ , עיצַאזינַאגרָא
 -מוא יז ןיא עיצַאזינַאנרַא סלַא רעבָא ,"דנוב , ןופ העּפשה רעד רעט
 רַאפ ךיוא ט'לעוּפ!עגסיױא טַאר-טדָאטש ןיא טָאה רע ןוא ,שיאייטרַאּפ
 "יבכמ , תעב ,1,200 ךיוא לָאמַא ןוא ןעדליג 1,000 ןופ עידיסבוס ַא רהיא
 .ןעדליג טנעזיוט 4 ןזיב 5 ןופ טמוקַאב

 רעשידיא רעד ןופ ןעדָאב ן'פיוא ןעצנַאנ ןיא טהעטש סעפַאר .רד
 רַאפ טוט ןוא .ק .ב .צ םונעלּפ ןופ דילנטימ ןעוועג זיא רע .,רוטלוק
 םעד ןופ רָאטקַא ןוא רעדנירגטימ ןעװעג ןיא ;לוש רעשידיא רעד
 -עג טָאה ןוא ענליוו ןיא טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןעשידיא םענעזעוועג
 ןעגעוו ןוא גנורעכיזראפ רעלַאיצַאס ןעגעוו ןעטַארעפער ךס ַא ןעטלַאה
 -קיטרַא עייר ַא טימ טגילײטַאב ךיז טָאה רע .גנובעגצזעעג רעלַאיצַאס
 -נוא  ,"גנוטייצ-סקלָאפ רעזנוא, ןיא :עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןעל
 "םקנּפ, ןיא ךיוא ,"עמיטש רעזנוא , ,"קנַאדעג רעזנוא;ג ,"טייצ רעז
 ןופ טייקגיטעט יד,) טפַאשלעזעג רעשיפַארנַאנטע-שירָאטסיה רעד ןופ
 טייקגיטעט רהָאי ףניפ ,) "גָאט רענליוו, ןיא ןוא ("ענליוו ןיא "עזַא
 ,("ןָאט , ןופ

 טָאה  ,טַאר-טדָאטש ןיא ייס ,עסַאק-ןעקנַארק ןיא ייס ,םוטעמוא
 ןופ ןעוויטקעריד יד טימ םכסהב טײברַאעג לָאמ עלַא סעּפַאר .רד
 -;יטעט ןייז ןופ סיזַאב םעד ןוא טיײקוװיטקַא רעד עגונב רעבָא ,"דנוב,
 טײברַא ןייז ןָאטעג טָאה רע -- ,"דנוב , יוװ רחעמ ןעוועג רע זיא טייק
 -עג םהיא ןופ סע טָאה'מ יו ,רעוויסנעטניא ןוא רעטיירב ,רחעמ ךס ַא
 זיולב טינ טנייה זיב טגידייטרַאפ ןוא טנידייטראפ טָאה רע .טרעדָאֿפ
 טמענ ןוא ןעמונעגנָא ךיז טָאה רָאנ ,רעטײברַא יד ןופ ןעסערעטניא יד
 -עג ןוא עט'לווע'אב עלַא רַאפ ,טפַאשמערָא רעצנַאג רעד רַאפ ןָא ךיז
 ךָאנ םהיא וצ ןעמוק ןעשנעמ ןעסַאמ .םידיחי ןוא ןעסַאמ --- עטקירד
 ןענעכערוצסיוא ךילגעממוא טושּפ ןיא סע ;ףפליה ךָאנ ,ץנעווהעטניא
 -ןעזיוט רַאפ .ןעצנעוורעטניא עגיטרַאנעדיישרַאפ ?להָאצ ערעיוהעגמוא יד



 429 ענליוו ןיא םיריוטקָאר ששידיא

 ןיא -- ןעטפטשלעזעג עשידיא רַאפ ןוא ןעשנעמ רעטנעזיוט ןוא רעט
 -עשיניצידעמ ןוא רעלַאיצַאס ןופ ,ןערעייטש ןופ םינינע רעטנעזיוט

 רע טָאה ץלַא סָאד .טרפב ןעלוש ןופ ןוא ללכב רוטלוק ןופ ,ףליה

 ןענייז סָאװ ,ןעכַאז יו ,"דנוב , ןופ עיניל רעד ץוחמ טוט ןוא ןָאטעג

 רחעמ םוט ןוא ןָאטעג ץלַא טָאה רע ,ןָאזְרעּפ ןייז טימ ןעדנוברַאפ

 -ניא עכילנעזרעּפ ענייז טָאה רע .םהיא ןופ סע טרעדָאפ טכילפ ןייז יו
 שממ לעופב ערעירַאק עשיניצידעמ ןייז טָאה רע ,ןעזָאלרַאפ ןעסערעט
 טציא רע טלַאה טָאטלוזער ןיא ןוא --- ,ללכ ן'רַאפ -- ןעוועג בירקמ
 טריצודער זיא עסאק-עקנַארק יד .זָאלסטיײברַא ןעביילברַאפ םייב

 ירד ןופ רענייא ךיוא זיא סעפַאר .רד ןוא טנעצָארּפ 80 הףיוא ןערָאװעג
 ןימרעט רעייז סָאװ ,עסַאק-ןעקנַארק רעד ןֹופ עטלעטשעגנָא עטגידניקעג
 .1984 רהָאי ןענידנעפיול ם'נופ רעבמעווָאנ ןעט10 םעד ךיז טגנידנע
 -ּמִא טימ לופ ןיא רע ,סעפַאר .רד ,טלעפייווצרַאפ טינ זיא רע רעבָא
 טימ ךילקילנ ,ןעדירפוצ ךיז טלהיפ רע ,טינ חטרח ןייק טָאה ןוא םזימיט
 .טייקניטעט רענירעהזיב ןייז

 סָאו ,טייקכילנעזרעּפ עשילַארָאמ ,עקרַאטש ,עצנַאג ַא -- תמאב

 !לארשיב והומכ וברי ; ןעמ טנָאז ַאזַא ףיוא

 ַאביל רדנטכלַא ,רד

 א ,אביל לאוי ,רעטָאפ ןייז ,1890 ןיא ענליוו ןיא ןעריובעג
 -ניק יד ןעבעגעג ןעבָאה ,עשענ ,רעטומ ןייז ןוא ,טנַאקירבַאפ-לעכַאק

 רעדנַאסקעלא .גנוהיצרעד עכילטלעוו ןוא עשידיא עננערטש א רעד

 ךיוא סָאלק ןעט8 ן'זיב ןוא עיזַאנמיג ןיא ,רדח ןיא טנערעלעג טָאה
 -טפירש ןוא רערהעל יד ייב םידומיל עשידיא ערעדנַא ןוא שיאערעבה
 -בעה טוג טנעקעג .שאווירט והילא-ףסוי ןוא ?"ז קיטָאנ דוד רעלעטש

 יד ןיא ?עבטהו םייחה, ןוא "ןטק םלוע, ןיא ךיז טקורדעג ןוא שיאער
 1008 ןיא טגידנעעג עיזַאנמיג  .גנופַאש-רעדניק ראפ ןעגנולײטּפָא |

 ,1915 ןיא טעטיזרעווינוא רעטַאּפרָאד ןיא ןיצידעמ ןוא

 -עטיל ראפ ןייאראפ ןעשידיא, ןיא גיטעט ןעוועג טנעדוטס סלַא

 ףיֹוא ןילרעב ןיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא ךיז טריזילאיצעּפס ."רוטַאר

 | .ןערעיוא ןוא זלאה ,זָאנ

 ןיא טיײברַאעגנ ןוא ןערָאװעג טריזיליבַאמ המחלמ-טלעוו רעד תעב
 רעד ךרוד ןערָאװעג טעדנירנעג זיא סָאװ ;ץיירק ןעטיור ןופ לָאטיּפש

 דארגָארטעּפ ןיא "עזַא, ןיא ךיוא ,הליחק רעשידיא רעגרובסרעטעּפ

 ןיא .קסנימ-שטיװָאנַארַאב עיניק רעד ףיוא טנַארפ-ברעמ ן'פיוא ןוא
 -עג טָאה רעװַאקאמ .א .רד ואוו ,ענליוו ןייק קירוצ ןעמוקענ 8
 ירַא רעד וצ ןעניוצענוצ םהיא ןוא "עזָא, ןופ גנוליײטּפָא ןַא טעדנירנ
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 -לַאװרַאפ ןערָאװעג ָאביל .רד זיא טיוט ס'רעװָאקַאמ רד ךָאנ .טייב

 טימ טרהיפעגנָא ןוא ןעמָאנ ןייז ףיוא עירָאטַאלובמַא רעד ןופ רעט

 ,1982 ןיב 1022 ןופ ,רהָאי 10 ןופ ךשמ ןיא גלָאפרע

 -וא ןיא ָאביל ,רד טייברא טנייה זיב 1918 טניז טייצ עצנַאג יד

 רע ואוו ,גנודנירג רהיא טניז עסַאק-ןעקנארק ןיא ןוא לָאטיּפש ןעשיד

 רעשידיא רעד ןופ ןעטכיש עטסטיירב עטסמירָא יד טימ ןָאט וצ טָאה

 .גנורעקלעפאב רעשידיא-טינ ןוא

 -ייברא יד ןיא טנילײטַאב ךיז ,ענליוו ןייק ןעמוקעג טניז וויטקַא 'ו
 -קעלא .רד ןוא סובָאלג והילא ,רד טימ ןעמאזוצ ןוא "יבכמ , ןופ ןעט

 ןוא עיצַאזינַאנרָא-טרָאּפס עניזָאד יד טיובעגרעדנַאנופ םִָאר רעדנַאס
 .עיצקעס-רעדור יד רהיא ייב טעדנירגעג

 -יה ןענעוו ,ךַאמ ןייז ןופ סעמעט ףיוא ןעטארעפער ןעטלאהעג

 ןופ ןייאראפ ןיא ערעדנא ןוא ןעטייהקנארק עגידנעקעטשנָא ,ענעינ
 ערעדנַא ןיא ןוא רעלדנעהניילק יד ייב ,עטלעטשעגנַא-סלעדנאה יד
 ןופ ?וש-רעטסעװש רעד ןיא טנענעלערּפ ךיוא ןעוועג ,ןענייארַאֿפ

 | ,"זָאט,

 ןעלקיטרא עירעס עצנַאג ַא טכילטנעפעראפ "טנוזעג-סקלָאפ , ןיא

 ,ןעטײהקנַארקדזלַאה ןוא ןערעיוא זָאנ ןעגעוו

 .גרעבנעגייפ בקעי .רד

 ,1891 רהָאי ןיא ,ענדָארג ןיא ןערָאבעג

 'ר ,רעטָאפ ןייז .עילימַאפ רעשירחופ א ןיא
 -ענ טָאה ,גרעבנענייפ עשוהי-םייח .רב עשילא

 הבישי שאר רערימ םעד ?'דוד 'ר ןופ טמַאטש
 יד ךיױא טמַאטש החּפשמ רעגיבלעז רעד ןופ)

 ןייז ןוא ,(גרעבנענייפ ?חר ןירעלעטשטפירש
 לֹא רעטסואווַאב רעד ןופ --- עדיירפ רעטומ

 ,אטילד ססירב ןופ קסיר ב החּפשמ רעט

 רעהירפ ןהוז רעייז ןעניוצרעד ןעבָאה ייז ןוא --

 -טלעוו ףיֹוא ךָאנרעד ןוא דומלת ןוא ך"נת ףיוא
 ענדָארנ ןיא עיזַאנמיג טגידנעעג םידומיל עכיל
 ישטייד ןייק ןערהָאפענקעװא ,1910 רהאי ןיא

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ואוו ,דנַאֿפ הרעבנעגייפ .י .דד
 ךורבסיוא םעד טימ .טעטיזרעווינוא רענעכנימ = |

 -וצ ןוא םוידוטש םעד ןעסייררעביא טזומעג המחלמ-טלעוו רעד ןופ

 טעטיזרעווינוא רעטַאּפרָאד ןיא ןעמוקעגנָא ,דנַאלסור ןייק טרעקעגקיר
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 ןיא טייבראעג ,ןעראוועג טריזיליבָאמ ןַאד .1918 ןיא טגידנעעג ןוא

 ךיוא ,גרוברעטעּפ ןיא ןעלָאטיּפש ןיא ,דנַאלסור-סייוו ןיא ךעלטעטש
 ןוא טנָארפ ןעשינעמור ן'פיוא ןעלָאטיּפש עשירעטילימ ןיא ,"עזָא , ןיא
 סלַא טיײברַאעג רעטייו ואוו ,דנַאלסור-סייו ןייק קירוצ 1918 ןיא

 םעד ןעמונראפ 1919 ףוס ןעבָאה ןעקַאילַאּפ יד זיב רָאטקָאד-רעטילימ

 .טנַאק

 -ירּפ טריציטקַארּפ ,ענדָארג ןייק ,ןעליוּפ ןייק קירוצ 1920 ןיא

 ןייק ןעמוקענ 1922 ןיא ןוא וװָאטסונװַא ןיא ,קינעגזורד ןיא טַאװ
 ךע טײברַא רע ואוו ,"עזָא, ןיא ןיירַא ךיילנ רעי זיא ָאד .עניוו
 ןוא רעװָאקַאמ .א .רד ןופ ,נ .א עירָאטַאלובמא-רעדניק רעד ןיא םויה

 -רעטנוא רַאפ םייחרעדניק-ניוז רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רהָאי ןהעצ טניז
 .ןעטייהקנַארק-רעדניק -- טעטילַאיצעּפס ןייז .רעדניק ענעפראוועג

 רעד ןופ לָאטיּפש-רעדניק ןיא טייברַאעג רע טָאה רהֶאי ןעבלַאהטירד

 .יקסרַאװָאק .ה .רד ןופ גנורהיּפנֶא רעד רעטנוא ץעינירעיווז ןיא הליהק
 תרמשמ ןיא ךיוא רע טייברא ענליוו ןייק ןעמוק ןייז טניז טייצ עצנאג יד

 -עג .םייה ַא ףיוא ףליה רעדניק עקנַארק רַאפ טינ רע ואו םילוח
 יד ןייאראפ-םיריוטקָאד ןופ עירָאטַאלובמַא רעד ןיא ךיוא טײברַא

 -מיג יד ןיא רָאטקַאד-לוש ןעוועג .ץנעטסיזקע רהיא ןופ טייצ עצנַאג

 ,שטיווערוג עיפָאס ןוא "הישות, ,רעליוו סעיזַאנ

 רעשיליוּפלַא רעד ןופ גנולײטּפָא רענליוו רעד ןופ דילנטימ זיא רע
 רענליוו ןופ ,(םיריוטקַאד-רעדניק ןופ .זעג) טפַאשלעזעג רעשירטַאידעּפ

 רהָאי ןייא -- ,ןָא גָאט ןעטשרע ןופ ןייאראפ םיריוטקָאד ןעשידיא '

 ןופ דילגטימ ךיוא זיא .רַאטערקעס ןוא דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ ךיוא

 ,"יבכמ , גנוטלַאװרַאפ ןיא דילנטימ ןעוועג ןוא ?זָאט , ןופ גנוטלַאװרַאֿפ

 -לֹוק רעשידיא רעד רַאפ טהעטש ןוא שיטסילַאיצַאס טמיטשעג

 ןיא ךיז ןענרעל רעדניק ענייז ןוא ןעזעוו-לוש עשידיא סָאד רַאפ ,רוט

 .(עיזאנמינלאער) ?לוש רעשידיא ַא

 "ץזָא ןיא שידיא ףיױוא ןעטַארעפער ךס א ןעטלַאהענ טָאה רע
 -רעד ןענעוו ,רעדניק ןופ טנוזעג סָאד ןעטיהרַאפ ןענעוו ןעלוש ןיא ןוא

 -ערעטניא לעיצעּפס ךיז טָאה .סעמעט ערעדנַא ףיוא ןוא גנואיצ
 ןיטַאלרַאקס ןענענ רעדניק ןעצירפשנייא ןענעוו ענַארפ רעד טימ טריס
 .םעד ןענעװ טַאלבנולפ ַא טכילטנעפערַאפ ךיוא טָאה .טירעטפיד ןוא

 -רַא עהייר א טקורדעג ןוא "טנוזעג-סקלָאפ, ןיא טיײברַאענטימ טָאה

 ירעטסעווש רעד ןענעװו ?ןיצידעמ עלאיצַאס, לַאנרושז ןיא ןעלקיט

 ןענעוו ןעסרוס יירד עלַא ףיוא סעיצקעל טנעיילעג טָאה רע וואו ,לוש

 .ננורענרעד-רעדניק ןוא ענעלפ-רעדניק
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 ןייטשנייוו ביײל"חירַא .רד

 -עַּכֶא ןעטמחיראב-טלעװ םעד ןופ ןהוז א
 ינ) טָאדארגָאגיװ ןײטשנײװ ףסוי רעגניז ןער
 ,1899 רֶהָאי ןיא ענליוו ןיא ןעריובעג .(קרָאי
 ,עיזַאנמיג ןיא םעדכָאנ ,רדח ןיא טנערעלעג
 1016 ןיא ןֹוא ,1911 רהאי ןיא טנידנעעג סָאװ
 -יזרעווינוא רעטַאּפרָאד ןיא ןיצידעמ םגידנעעג
 םלא חמחלמ ףיוא גנונעכייצסיוא ראפ .טעט
 -ךֶא ריפ ןעמוקאב רע טָאה רָאטקָאד-רעטילימ
 ,גירק-רעגריב ןעצנאג םעד טבעלעגרעביא .סנעד
 ןייק ןעמוקעגקירוצ 1922 רהאי ןיא רע זיא
 ,רהָאי א טריציטקַארּפ טָאה רע ואוו ,ענליוו
 -רעב ןייק ןערהָאפענקעװַא רע ןזיא םעדכָאנ ןוא
 ןערהאי יד ןופ ךשמ ןיא טָאה רע ואוו ,ןיל

 -ייטיראש רעד ןיא טמָאקלופראפ ךיז 39 ןיימשנויוו .רד
 -רֶא סלא ענליוו ןיא רע טריציטקַארּפ ןַאד טניז .עיגרוריכ ןוא קינילק
 ןוא לָאטיּפש ןיצידעמ ןיא גנולײטּפָא רעשיגרוריכ רעד ןופ רָאטַאניד
 .רעדניק רעד ןוא גנולײטּפָא רעשיגרוריכ רעד ןופ רָאטַאנידרָא סלא
 .ץינערעיווז ןיא הליהק רעשידיא רעד ןופ קינילק

 יא ןופ גנוטלאווראפ ןיא דילנטימ ןעוועג רע ןיא רהָאִי עכילטע
 -עניטסנוק רעד ןיא רעוט רעגיטכיט א  .ןייאראפ-םיריוטקָאד ןעשיד
 ןופ רעציזרָאפ ץנעטסיזקע רהיא ןופ טייצ עצנַאנ יד רע זיא ,טפאשלעז
 .ענליוו ןיא "יבכמ , ןופ רעציזרַאפ-עציוװ ךיוא זיא .טַאר ןעשירעלטסניק

 ןעגנוטייצ עשיסור ןיא ןעבירשעג רע טָאה ןערהָאי-המחלמ יד ןיא
 עשיסור ַא טרינַאדער גירק-רעגריב ןופ טייצ רעד ןיא ןוא ריביס ןיא
 ןוא רעדיל עהיר א שיסור ןיא טכילטנעפערַאפ טָאה ,גנוטייצ
 .ןעלבַאפ

 -ַארד עגינייא ךיוא שיסור ןיא ןעבירשעגנַא טָאה ןייטשנייוו .רד
 יד ."תימלוש , ןוא "סודרוח , סיוא ךיז ןענעכייצ ייז ןופ סאוו ,ןעמ
 ףיוא ןעראוועג טצעזעגרעביא םעדכָאנ זיא סָאװ ,"סודרוה , עמַארד
 ' ןיא טנעווַא ןעשירארעטיל א ףיֹוא ןערָאװעג טנעיילעגרָאפ זיא ,שידיא
 רהעז ןעפורעגנסיורא טָאה ןוא ןייאראפ ןעטארעטיל ןעשידיא רענליוו
 רָאג זיב ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,עיסוקסיד עטנאסערעטניא ןא
 .הנרדמ רעכיוח ַא
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 טרובדלַאג םייח ןב קיזייַא .רד

 ןיא 1898 רהאי ןיא ענליוו ןיא ןערָאבעג

 -ענ ןיא רעטָאפ ןייז .עילימַאפ רעשי'רחוס א

 -טלעו ןוא רעטנערעלעגשידיא א רהעז ןעוו

 א ןופ ּפיט רעכילרעה א ,ןאמ רעטעדליבעג-ךיל

 ראפ ןעפָא ןעוועג זיא זיוה ןייז סאוו ,ליכשמ
 -ערטש ערעכעה טימ ןעשנעמ רַאפ ןוא טנענוי
 עכייר ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רע  .ןעגנוב|

 ןעניפעג טנעקעג טָאה ןעמ ןאוו ,קעטָאילביב

 -ָאזָאליפ ,עשירארעטיל עטסנידריוקרעמ יד

 ןיא ןעראלּפמעזקע עכילטפַאשנעסיװ ןוא עשיפ
 ערעדנא ןוא שטייד ,שיסור ,שידיא ,שיאערבעה
 עטסעב יד ןעביירשסיוא טנעלפ רע .ןעכארּפש

 :ןעגָאז טגעלפ ןוא ןעננוטייצ ןוא ןעלַאנרושז
 טשרָאד טָאה סע רעוו --- לכאיו יתיי ןיפכד לכ, טרובדלָאג .רד

 ---רעהַא ןעמוק לָאז ,סניטסייג ןוא סענהעש ךָאנ

 טינ ךיז טָאה טנענוי הרבח ןוא ."טיירג םהיא רַאפ זיא קעטָאילביב ןיימ
 ענידמערוטש טרהיפעג ןוא טנעיילעג קַאמשעג טָאה ןוא ןעטעב טזָאלעג

 זַא ,טסואוועג טינ טָאהמ) נרעבדלָאג םיי ח ייב סעיסוקסיד

 -נעסיוו עטסעיינ יד ןענעוו --- זיֹוח ןיא (טרובדלַאנ זיא עילימַאפ ןייז
 -טלעו רעד ןיא ןעסרוק עטצעל יד ןענעוו ,ןעסניפענסיוא עכילטפַאש

 ,ןעמזיא ערעדנַא ןוא םזינויצ ,םזילַאיצַאס ,עיצולָאװער ןעגעוו .,קיטילאּפ

 .ןעבעגעגקעװוַא טינ לָאמנייק ןוא רעכיב ןעהילעג גנַאג ןייא ראפ ןוא
 -וצ יד ףיוא סעכ ןיא ןעוועג טינ לָאמנייס זיוה ןיא ָאד ןעמ זיא ךָאד
 גייפ יורפ יד :טרעקרַאפ -- ,קעטָאילביב רערעייט רעד ןופ רעּפעלש
 ,זונָא ןוא סעכייד תוחּפשמ יד ןופ טמַאטש סָאװ ,(טרובדלָאג) גרעבדלָאג

 -עטיל ,ץנעגילעטניא עטרימָאלּפיד עכייר ַא ןעבענענסױרַא ןעבָאה עכלעוו
 ןיא יז --- ,רעוט עכילטפַאשלעזעג ןוא ןענָאנַאדעּפ ,רעלטסניק ,ןעטַאר

 יו ,עימעהַאב רענירעננוה רעד רַאפ ,/סעצנַארדָאלָאה , יד ראפ ןעוועג

 ייט עסיז ןוא טיורב-רעטוּפ טימ ןעוועג דבכמ ךָאנ ייז טָאה ,רעטומ ַא
 יד רַאפ דעו תיב ַא ןעװעג זיא סָאד .נָאטימ ַא טימ ךיוא טּפָא ןוא

 ןופ ןינב בורו ןינמ בור םעד טעדליבעג ןַאד ןעבָאה סָאוװ ,סענרעטסקע
 . .טנעגוי רעגידנערידוטש רעשידיא רעד

 ןעניוצרעד ךיז טָאה ןוא ןעסקאוועג זיא ערעפסָאמטַא ַאזַא טָא ןיא |
 ןיא ןוא עיזַאנמיג ןיא ,רדח ןיא טנערעלעג טָאה רע .טרובדלָאג קיזייא
 רערעל עטסעב יד ייב םייה רעד ןיא טנערעלעג עיזַאנמינ ןופ טייצ רעד

 טנירנעענ .םידומיל עשידיא ערעדנַא ןוא עטכישעג עשידיא ,שיאערבעה
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 ןיא ןוא (ץייווש) ףנעג ןיא ןיצידעמ טרידוטש ןוא 1012 ןיא עיזַאנמיג
 ,1916 ןיא טגידנעעג סָאװ ,טעטיזרעווינוא רעטַאּפדָאד

 -עג טריזיליבָאמ ,םיריוטקָאד עננוי עלַא יו ,זיא טרובדלָאג .רד
 ,ןעלָאטיּפש עקסמעז ןיא רָאטקָאד-רעטילימ סלַא טנידעג טָאה ,ןערָאװ
 טָאה ,ענליוו ןייק םייהַא 1918 ןיא גידנעמוקקירוצ ןוא ןעטנַארפ יד ףיוא
 ןחעשעג םייה ןייז ןיא זיא דלַאב .ברחומו בורח םייה ןייז ןענופעג רע
 נָאט ןעטעביז ןעטסואואב-זיב םעד ןיא :עידעגַארט עכילרעדיוש ַא

 יד ןוא טניישעג ןהעש טָאה ןוז, עטמעשרַאפמוא יד ןעוו ,ט"ערת חסּפ
 ַא ןעטינשעג ,"ן'טחוש'עג טחוש רעד טָאה -- טהילבעג טָאה עיצַאקַא
 רעגילייה רעד ןערָאװעג ןעסָאשרעד זיא ןַאד ;ּפעק עשידיא ןופ טינש
 "טיואמ-גיד תוירזכַא עגיטראנעדיישרַאפ ףיוא ןענייז ןַאד ,רעטייוו .א
 טָאה ןאד ןוא סנעבעל עשידיא 64 ןערָאװעג טכַארבעגמוא םינפוא עגיד

 טרהיפעגקעװוַא ,טיילעגנוי ענידנעהילב ענהעש טכַא ןעמונעגפיונוצ ןעמ
 ,טיילסדנַאל עביל ,סיוועג ךָאנ טקנעדעג רהיא) עקוווּפיל ףיוא  ייז !

 ןיילא ןוא רבק ַא ךיז רַאפ ןעבָארגסױא ןיילַא ייז ןעסייהעג ,(! עקווגּפיל

 סָאװ ,ןַאלּפ רעשינָאלויט ַא -- ,רבק םעד טָא ןיא ךיז ןעפרַאװנײרַא

 ןעמ טָאה ױזַא טָא ןוא --- ,םהיא רַאפ סָאלב טרעװ םוניחיג ס'עטנַאד

 ןעלָאז סע ,ןעסָאשעגרעטנוא לעסיבַא ןוא ןעבָארגאב טייהרעגידעבעל ייז
 ךיױא זיא טכַא יד ןעשיוצ ןוא -- ,ןערעה טינ ךיז תולוק ערעייז |

 טסילַאעדיא ַא ,טרובדלָאנ ןתנ השמ --- רעדורב ס'טרובדלָאג ,רד ןעוועג

 -- == -- סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ

 רהיא ןעגָאלק ןעבילבענ ןיא טרובדלָאנ ענייפ רעטומ עטלַא יד
 רעד ןופ טייצ ַא ןהֶא קעװַא זיא סָאװ ,ןַאמ רהיא ףיוא :;ָאלק עגיבייא
 ףיוא סרעדנוזַאב ןוא רעדניק ענעמוקענמוא ערעדנַא ערהיא ףיוא ,טלעוו

 ױזַא טנַאלק ןוא טרעמָאי ןוא ,ןתנ-השמ קיניזימ ןעטכַארבעגמוא רהיא

 קעװַא זיא ,טרובדלָאנ בייל ,ןוז רערעטלע רהיא  .גָאט ןעגיטנייה זיב

 -נעסיוו רעד ןיא ןעבָארנרַאפ ןעטרָאד ךיז טָאה ,דנַאברַאפ-ןעטַאר ןייק
 עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ רָאסעּפָארּפ גָאט וצ טנייה ןיא ןוא טפַאש
 -ימ שטיווָאמיפעי וועיל .ּפָארּפ -- םעטיזרעווינוא רעדַארגנינעל ןיא
 ַא טימ זיא ,טרובדלָאג קיזייא .רד ,ןוז רערעגניא רעד ןוא  .וועיַאיל

 טימ םייח רעד ןיא ןעבילברַאפ ןעצרַאה ןיא רעצ םענעגרָאברַאפ ןעפיט
 --= --= --= רעטומ רעד

 רַאטערקעס ןעוועג טרובדלַאג ,רד זיא 1920--1919 ןערהָאי יד ןיא
 רָאטקָאדָאיַאר סלַא רע טײברַא טנייה זיב 1923 טניז .,?עזָא , ןֹופ
 ןופ טלייוועג) טָאר ןופ רעציזרָאפ זיא רע ואוו ,עסַאקדןעקנַארק ןיא
 | .("דנוב

 ---.ק .ב .צ ןופ ןעלוש יד ןיא רערעל ןוא רָאטקָאד-לוש ןעוועגנ זיא רע
 ,טפַאשנעסיװדרוטַאנ ןעבעגעג טָאה רע ואוו ,סעיזָאנמינ עשידיא יד ןיא
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 .(עיגָאלָאכיסּפ ןוא קיגָאֿפ) גיטוועדעּפָארּפ עשיפָאזָאליפ ןוא עינָאלָאיב
 ןוא סעיצוטיטסניא ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנוזעלרָאפ עייר ַא ןעטלַאהעג
 -עװעג ןיא עינעיניה רעלַאיצַאס ןופ סרוק ןעשיטַאמעטסיס ַא ןעבעגעג

 טרהיפעגנָא ךיא טָאה רע .ענליוו ןיא טעטיזרעווינוא-סקלָאפ םענעז

 לוש-רעטסעוװש רעד ןיא עדנַאנַאּפָארּפ רעשינעיניה ןופ ראנימעס םעד
 -רָאפ לעקיצ ַא ןעטלַאהעג ןוא 1928--1999 ןערהָאי יד ןיא ?עזָא , ייב

 רהֶאְי ןיא ןעגנוביא עשיזיפ ןופ עינעיגיה ןענעוו "יבכמ , ןיא ןעגנוזעל

 /  .ןייאראפ-רעקורד ןיא רעקורד ןופ עינעיניה ןעגעוו ןוא ,2

 -ליוו רעד ןופ רעציזרָאפ-עציװ ןוא רעדנירנטימ זיא טרובדלָאנ .רד

 טעטימָאק ןופ דילגטימ ןוא ?ָאסרעוװינוי, טפַאשלעזעג ָאטנַארעּפסע רענ

 .קס .ב .צ ןופ

 ,"לוש רעיינ, רעד ןיא ןעלקיטרַא עייר עצנַאנ ַא ןעבירשעג טָאה רע

 ,ןעגנוטייצ רענליוו יד ןיא ןוא ?טנוזענ-סקלָאפ , ןיא ,"םייח ןוא לוש , ןיא

 ןיא ןייארַאפ ןעלענָאיסעּפָארּפ ןעשידיא ןופ עבַאנסיוא רעד ןיא

 "יה , רושָארב ערעלוּפָאּפ ס'טרובדלָאג .רד סױרַא 1998 ןיא ןזיא ענליוו
 -סיוא רעד ןיא ןוא ,ןיפ רהיא ןיא עגיצנייא ןַא ,"רעקורד ןופ עינעינ

 יד , רושָארב ןייז --- טפַאשלעזעג אטנַארעּפסע רענליוו רעד ןופ עבַאג
 -מיס ןעפורעגסיורַא ןעבָאה סָאװ ,"ךַארּפש-ספליה עלַאנָאיצַאנרעטניא

 .עסערּפ רעד ןיא סעיזנעצער עשיטַאּפ

 רעשיניצידעמ רעכילטפַאשלעזעג ןוא רעטַאוירּפ ןייז ץוח רעבָא

 ןוא ,ןעטייהקנַארק-רעדניק ןוא עכילרעניא ןופ רָאטקָאד סלַא קיטקַארּפ
 טרובדלָאג .רד טציז ,ןעטייקגיטעט עכילטפַאשלעזעג ערעדנַא ענייז ץוח|

 ןיוש טָאה ןוא סעמעט עשיניצידעמ ףיוא ךילטפַאשנעסיו טײברַא ןוא

 .ןעלַאנרושז עשטייד ןוא עשיליוּפ ןיא ןעטיײברַא עטסנרע טכילטנעפערַאפ

 ןוא ןעבירשעגנָא רע טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא

 -יד א טעטיזרעווינוא רענליוו ןיא טגידייטראפ

 ןוא ?עינָאלַאטַאּפ רעשידיא, ןענעװו עיצַאטרעס
 -ידנעפיול םעד ןופ רעבָאטקָא ןעט23 םעד טָאה
 -נעסיוו םעד ןעמוקַאב ראפרעד 1994 רהֶאי ןענ
 ."ןיצידעמ ןופ רָאטקָאד , דארג ןעכילטּפַאש

 יקסװַאדַאש לאפר .רד

 -ניא ןא ןיא 1897 ןיא ענליוו ןיא ןערָאבעג |

 ,ןעטלעטשעגנָא ןא ןופ עילימַאפ רעטנעגילעט

 טנערעלעג טָאה רע .טקירדעגנ טבעלענ טָאה סָאװ

 רענַאדייק ריאמ 'ר ייב ןוא רדח ס'נאמלרעּפ ןיא

 עשיאערבעה יד ןעק ןוא דומלת ןוא ך"נת

 עיזַאנמינ ס'נהכ טנידנעענ 1918 ןיא  .ךַארּפש אקסווָאדאש .ר .וד
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 דלַאב רעבָא ,ירוי ףיוא דַארגָארטעּפ ןיא ןעמוקעגנָא ןוא ענליוו ןיא
 רעטסָארּפ סּלַא רהֶאי ןעבלַאהטירד טנידעגּפָא ןוא ןערָאװעג טריזיליבַאמ
 ,רעציפָא וצ ןעביוהרעד עיצולָאװערד לַארוװעפ רעד ךָאנ רָאנ ,טַאדלַאס
 --- רעטָאפ ם'נופ טיוט ןעגיטייצחירפ ן'רעביא .טריזיליבָאמעד 1918 ןיא
 -ינוא רענליוו ןיא ןיצידעמ ףיוא ןעמוקעגנָא 1919 ןיא םייהַא קירוצ
 .1995 ןיא טגידנעעג ןוא טעטיזרעוו

 טָאה ,םָאלּפיד-רָאטקָאד זיב עיזַאנמינ ןופ ,םוידוטש ןעצנַאג ןייז
 ףליה רעד טימ ,ןעלטימ ענעגייא טימ טכַאמענכרוד יקסווָאדאש .רד
 ,סעיצקעל עטַאוירּפ ןופ

 רעד ןיא טנעטסיסַא סלַא רהָאי ייוצ טיײברַאעג רע טָאה ןַאד
 1927 ןופ ןוא ןעטייהקנַארק עכילרעניא רַאפ קינילק רעשיטעטיזרעווינוא
 עכילרעניא ןיא טסילַאיצעּפס סלַא םילוח-תרמשמ ןיא -- טנייה זיב
 ,"ןָאט, ןיא ךילטפַאשלעועג רע טייברַא 1928 טניז .ןעטייהקנַארק
 -עינָאלַאק רעד ןופ רעציזרָאפ ןוא גנוטלַאװרַאפ ןופ דילגטימ זיא רע ואוו
 -לַא רעד ןופ ,ןייארַאפ-םיריוטקָאד ןעשידיא ןופ דליגטימס ,עיסימָאק
 רעשיניצידעמ רענליוו, רעד ןופ ןוא ?רעמַאק-םיריוטקָאד , רעשיליוּפ
 "טייברא ךרוד ףליה, ןופ דילנטימ סגנוטלַאװרַאפ ןעוועג .?טפַאשלעזעג

 ןוא עשיריא רענליוו יד ןיא רָאטקָאד-לוש --- טנייה זיב 1926 ןופ)
 .ןעלוש-סקלָאפ עשיאערבעה

 ןוא ןייארַאפ םיריױטקָאד ןעשידיא ןיא ןעטַארעפער ןעטלַאהעג
 .טפַאשלעזעג רעשיניצידעמ רענליוו רעד ןיא

 קיטעימָאּפ , ןיא טגילײטַאב ךיז ןעטייברַא עכילטּפַאשנעסיװ טימ
 עשילױּפ ערעדנַא ןוא ?ָאגעקסרַאקעל ָאװטסישזרַאװָאט .אנעקסנעליוו
 יעג "ןיצידעמ רעלַאיצָאס , ןוא ?טנוזעג-סקלָאפ, ןיא .ןעטפירשטייצ

 -ו| .ןיצידעמ-לוש ןעגעװ ןעלקיטרַא טקורד =!
 -יריושעג ןעגעװ, :ןעטייברא עכילטפַאשנעס
 -עו ןוא ?םרַאד ןעבָארג ןֹופ גנודניצטנַא רעג
 ."רינרעסַאװ, ןעג

 ןיא ענליוו ןיא קעפ שריה ןופ גאלראפ ןיא
 -לַא, ךובנרעל א ןערָאװעג טכיפטנעפערַאפ 5
 | /  ."רעגנַאפנָא רַאפ ַארבעג

 - לעונעג הדוהי .רד

 טנערעלעג ,1903 ןיא עילוי ןיא ןערָאבעג

 ןיא עיזאנמיג טגידנעעג .,רדח פ"נַאמלערעּפ ןיא

 טעטיזרעווינוא רעלעזַאב ןיא ןיצידעמ ןוא 0
 .םָארּפ ייב טגידייטרַאפ עיצַאטרעסיד .,1926 ןיא

 עטסערג יד ןופ םענייא ,(דיא ַא) גניב טרעבָאר
 1927 רהאי ןיא .עיגָאלָארװענ ןופ ןערָאסעפָארּפ  לעונעג הדוהי .וד
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 .רדח ס'נַאמלערעּפ ןיא טנערעלעג ,1903 ןיא ענליוו ןיא ןערָאבעג

 טעטיזרעווינוא רעלעזַאב ןיא ןיצידעמ ןוא 1990 ןיא עיזאנמינ טגידנעעג

 ַא) גניב טרעבָאר 'םָארּפ ייב טנידייטרַאפ עיצאטרעסיד .,1996 ןיא

 1927 ןיא  .עיגָאלָארוװענ ןופ ןערָאסעּפָארּפ עטסערג יד ןופ םענייא ,(דיא

 -ַאלװ .,פָארּפ וצ טנעטסיסַא סלא ןעמוקעגנָא ןוא ךיז טריציפירטסאג

 ןופ ןעסילש ן'ויב טײברַאעג ןוא טעטיזרעווינוא רענליוו ןיא ָאקשטיד

 רעד ןופ טנעטסיסַא -- טנייה זיב 1980 ןופ ,1924 ןיא קינילק רעד

 ךיוא רע טיײברַא ןַאד טניז ,ןיצידעמ ןופ עיפָאזָאליפ ןוא עטכישעג

 -כרוד טרעוו סע סאוו ,טַארטסינַאמ םייב טעניבַאק ןעשינָאלָאכיסּפ ןיא

 .רעדניק יד ןופ (ביילקּפָא) עיצקעלעס יד טרהיפעג

 עלעטש-סגנוטַארַאב רעשינעגווע רעד ןופ טנַאטלוסנָאק רענידנעטשי
 1927 ןופ .גנוטארַאב-ספורַאב ןוא עזילַאנַאָאכיסּפ ןופ טיבעג ן'פיוא

 ,רעקילָאהָאקלַא רַאֿפ עלעטשיסגנוטַארַאב רעד ןיא ךיוא רע טיײברַא

 רעלעיצעּפס רַאפ טפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןופ רעציזרָאפ זיא

 רַאפ ?וש , רעד ראפ טגרָאז טפאשלעזענ יד ,ענליוו ןיא גנואיצרעד

 ןופ ןינב ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,(ענענַאטשענּפָא) "רעדניק עוויטקעפעד
 רעגיהעפ ַא -- ןיוועל ַאטיױװ .רד ןופ גנורהיּפנֶא רעד רעטנוא החליהק רעד
 סָאװ ,חמשנ רענעביוהרעד ַא טימ ןיגָאנַאדעּפ עטעדליבעג-ניטייזלַא ןוא

 יב . .רעדניק עכילקילנמוא יד רַאפ שפנ רסומ שממ ךיז זיא
 טיײברַא ,"זָאט, ןופ טעטימָאק ןופ דילנטימ ךיוא זיא ?עזנעג .רד

 -קקלָאפ עשידיא יד ןיא רָאטקָאדלוש סלַא ןוא םילוח-תרמשמ ןיא

 .סעלארטנעצ ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעלוש

 ;רעדניק ענענַאטשענּפָא ןענעוו : ןעטַארעּפער ןעטלַאהעג טָאה רע

 רעלעודיווידניא ןופ ןעגנוכוזרעטנוא ןענעו ; רעדניק עזעוורענ ןעגעוו

 ,רעקילָאהַָאקלא ראפ עלעטש-סננוטַארַאב רעד ןיא ךיוא רע טייברא

 ןעלקיטרא ערעלוּפָאּפ עייר א טכילטנעפעראפ טָאה לעזנעג .רד

 רעקרעװטנאה , רעכילטנעכעו דעד ןיא "ענעיגיה עברעוועג , ןעגעוו

 -ַאט ןעננוי םעד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1989 ,ענליוו ,"עמיטש

 'ערָאװעג ןעסירעגרעביא זיא ןעבעל ןייז סָאװ ,רענדור ןתנ ןעלופטנַאל

 | ,טהילבוצ ךיז טָאה סע רעדייא ךָאנ

 .ןעגנונעפאה עסיורנ טיג לעזנעג הדוהי .רד



 ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ רענליו עטמהירַאב 2
 --.טּפַאשנעסיװ ,טסנוק ,קיטסיצילבוּפ ,רוטַארעטיל

 --- .רעפמעק-סטייהיירפ -- .םיליכשמ ,םינבר
 .רעוט עכילטּפַאשלעזעג

 ןעזײר סהרבא

 טָאטש רעד ןופ רעקירָאטסיה סלַא קיד ריאמ ץיזיא

 | | .ענליוו

 (קיר ריאמ קיזייא ןופ סרטוו ץגיטכיוו ייווצ ןצגצוװ)

 -סיה ןעשידיא םעד טימ ךערּפשעגנ א ןיא קי א
 רכומ ילעדנעמ ךיז טָאה ,ווָאנבוד .ש רעקירָאט װ

 זיא ,ילעדנעמ ,רע ךיוא זא ,טקירדעגסיוא םירפס

 .רעקירָאטסיה ַא
 סעדעי .אמזוג ןייק טינ ןיא'ס ןוא

 טינ ןעק סָאװ ,רעלעטשטפירש ַא ןופ קרעו

 -סיה סלַא ךיוא םורַא ןערהָאי ןיא ןעניד

 -ַאב רעגיטשינ ןופ ןיא ,לַאירעטַאמ רעשירָאט

 .גנוטייד
 ןיא ,טעָאּפ רעד וליפַא ןוא ,טסירטעלעב רעד ,רעלטסניק רעד

 ןיא ןעוו ,גנוטיידַאב עניבייא ךרעב ַא טָאה ןוא ניטכיוו ןַאד רָאנ
 רעדָא ,ןעטלַאטשעג ןערָאװעג טרעּפרעקרַאפ ןענייז ןעגנופַאש ענייז
 -עג ןילַא רעדָא ןערעו סָאװ ,סעיצַאוטיס ןערָאװעג ןעבענעגרעביא

 .רעביירש-עטכישעג רַאפ לַאירעטַאמ סלַא ןעניד רעדָא ,עטכיש -
 רעשיניפ רעד ןופ ,ןעגנולעבינ יד ןיב עדַאיליא ס'רעמָאה ןופ

 ,ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ ןיא -- דיל סקלָאפ שיריל א ןזיב ַאדאוועלאק
 סָאד רימ ןענרעל -- ןייז טינ לָאז סע קלאפ ַא רַאּפ סָאװ ןופ
 .טייצ רענעי ןופ ןוא ןעשנעמ ענעי ןופ םיגהנמ יד ,ןעטיז יד ,ןעבעל

 -סקלָאפ טכייל ,ןעמונעג טנורג ןיא ,ַאזַא ןליפא טמענ ןעמ ןעוו

 : עדנענלַאפ סָאד יו דיל

 ןערהַָאי יד ךןיא לעדײמ 8 ןיוש ןיב ךיא

 { טהערדרַאפ ּפָאק ןימ רימ וטסָאה סָאװ

 : ןערָאװעג חלכ א גנַאל ןיוש טלָאװ ךיא

 .טאהעג חגוהח רטספמט ןוא

238 



 439 ץנליוו ןופ רױקירָאטסיה סלַא קיד ריאמ קיוייא

 --- ןדג ןיא ריד טהעג סע בױט ןוא
 ,ביטש יד ןעפיוקרַאֿפ טעװ עמַאמ יד

 הןעבָאה הגותח עדיב ןעלעװ רימ טא
 ,ביל ױזַט ךיד בָשה ךיא לײװ

 רעד ןעבעג וצ ןוא רעטכַאט א ןעכַאמ הנותח בילוצ זַא ,רימ ןענרעל

 םייב ,טציא ןיֹוש .בוטש יד ןעפיוקרַאפ טזומעג ןעמ םָאה ,ןדנ הלכ
 טמוקַאב ,ןעבעגעג טינ ןיש טרעװ ןדנ ןעו ,ןעבעל טרַא םעייג
 ,רעטקַארַאכ ןעשירָאטסיה ַא ?עדיל סָאד

 ןיא ניטכיו יו ןוא סיורג יו ,ןעלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןעמ ןעק
 ,רעקיסַאלק ערעזנוא ןופ קרעװ יד ןיא לַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעד
 -ַאד םעד ןופ ןעננולהעצרע ערעייז ןעבירשעג ןעבָאה ייז ןעוו סָאװ
 "ןיוא ןַא ,טגָאז ןעמ יװ ,טַאהעג ייז ןעבָאה ,טציא ןעגידסלאמ
 -ניא יצ ,גיניזטסואווַאב יצ .טפנוקוצ רעד ףיוא ,רעטעּפש םעד הףיוא
 טייצ רעייז ןופ דליב ַא ןעבעג וצ ןעוועג ןעסיוא ייז ןענייז ,וויטיאוט
 .תורוד ענידרעטעּפש יד רַאפ ןעשנעמ רוד רעייז ןופ ןוא

 -ביו יד ןופ רענייא קיד ריאמ קיזייא ןיא ןיז םעד טָא ןיא
 ןופ ,קרעוו ענייז ןופ .ךארּפש רעשידיא רעד ןיא רעביירש עטסגיט
 עצנַאנ ןעּפעש רעקירָאטסיה רעד ןעק ןעגנולייצרעד רעטרעדנוה ענייז
 .עטכישעג רעשידיא רעד רַאפ גיטכיוו ןענייז סָאװ ,ןעלטיּפַאק

 -עג ןעגנולהעצרע ענייז ןיא קיד ריאמ קיזייא טָאה טּפיוהרעביא
 זיא רע רעכלעו ןיא ,ענליו טָאטש רעד ןופ דליב רוטלוק ַא ןעבעג
 -טכורפ ןעצנַאג ןייז טבעלענּפָא טרָאד טָאה ןוא ןערָאװעג ןעריובעג
 .ןעבעל ןערַאב

 רע יִצ ,ןעמָאנ ןעגיטכיר רהיא טימ - עגליוו ןָא טפור רע יצ
 רימ ןעהעז --- ,אנוויל יז טפור ןוא ןעמָאנ םעד לָאמַא רעביא טהערד
 -עג טָאה יז יוװ ,ןהעזענסיוא טָאה יז יװ טָאטש עגיטכיוו עגיזָאד יד
 ופעב ערהיא ןענעק טפמעקעג וליפַא ןוא טפָאהעג ןוא ןעטילעג ,טבעל
 .רערהיפ-לדער ןוא תובוט

 -עטַאמ רָאנ טינ ןענייז סָאװ ,ןעננלהעצרע םהיא ייב ןענַארַאפ
 ןופ עטכישעג יד -- ןילַא עטכישעג ןענייז רָאנ ,עטכישעג רַאפ לַאיר
 .קירוצ רהֶאֹי טרעדנוה רעביא טימ ענליוו טָאטש רעד

 ?כילרעדנואו תמא יד טרעהעג ןעננולהעצרע עניזָאד יד וצ
 -ידיא רעד, ןעמָאנ ן'טימ טפור רע עכלעוו ,גנולהעצרע עשירָאטסיה
 ,עטבישעג עטנַאסערעטניא ןוא ענהעש רהעז ענייא , ,"קינַאלסָאּפ רעש
 | ."1899 רהָאי םעד ןיא ןעהעשעג ןיא סע סָאװ

 -יז 64 טלַאהטנע סָאװ) גנולחעצרע יד ןעבירשעג טָאה רע ןעוו
 יז ןיא ןעועג טקורדעג .טנאקאב טינ זיא ,(טַאמרַאפ רערעסערג ,ןעט
 עגרַאק טימ ,סע טסייה .1880 רהָאי ןיא ןיוש ?לָאמ ןעטשרע םוצ
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 -יא, םעד ןיא טביירשַאב רע עכלעוו ,גנוריסַאּפ רעד ךָאנ רהָאי גיצכעז

 -תעצרע רעגיבלעז רעד ןיא ,עלעטש ןייא ןיא .?קינַאלסָאּפ ןעשיד

 רע זא ,ןעטרָאד טגָאז ןוא ןעמָאנ םענענייא ןייז ןיא רע טדער ,גנול

 םיוק ןַאד ראו ךיא סָאװ ךיא, :רהָאי ףניפ ןעוועג טלא טלָאמעד ןיא

 -ַאלסָאּפ ןעשידיא םעד) םהיא ןהעז וצ ןעוועג הכוז בָאה ,רהָאי ףניפ

 -ענ טָאה רע סָאװ ,?"/ םֶדִא ייח םעד וצ גידנעהעג (.ר .א---קינ

 ןהעזענ םהיא בָאה ךיא .(טפַאשרַאבכַאנ) הנוכש רעזנוא ןיא טניואוו
 ...ןעגיוא יד רַאפ רימ טהעטש רע ןוא

 סע רעכלעוו ןיא ,גנולהעצרע רעשירָאטסיה רעניזָאד רעד ןיא

 -עג טרהיפראפ ןענייז ןעדיא רענליוו יד ױזַא יו ,טלהעצרעד טרעוו
 -סיוא ךיז טָאה ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעג ןיא סָאוװ ,םענייא ןופ ןערָאװ

 טגיל סָאװ ,גלַאט ןופ , ךלמ ןעשידיא ַא ןופ ןעטדנַאזעג ַא רַאפ ןעבעגעג

 עשירָאטסיה יד גיטכיוו רָאנ טינ זיא --- ?ָאקָארָאמ רעטניה עקירפַא ןיא

 -טסניק טכע טרעדלישענ ןערעוו סָאװ ,ןעּפיט יד ךיוא רָאנ ,גנוריסַאּפ

 -עג ןוא טבעלענ טסלָאמעד ןעבָאה סָאװ ,יירט-סנעבעל ןוא שירעל

 ןוש ןוא שינרעטסניפ יד ,טייקניביולנרעבא יד  ענליוו ןיא טקריוו

 ןיא ןעגנורדעגניירַא ןַאד ןיוש ןעבָאה סָאװ ,ןעלַארטש עגיטכיל יד ךיוא
 : ...תוחמ עכנַאמ

 ןעשידיא םעד ןעגעו ןוא הכולמ רעשידיא רעד ןענעוו סעיינ יד
 "ייד רעגרובמַאה ַא ןיא טכילטנעפערַאפ ןעוועג ןיא סע סָאװ ,ךלמ
 ַא רענייא ענליו טָאטש רעד רעביא ןעגָארטוצ טָאה ,גנוטייצ רעשט
 ןעגָארטעגמורא ךיוא טָאה רע לייוו) קינשטַאבַאט רעדָא ,סַאב םייח 'ר

 -רַאפ וצ םיתב ילעב ענעביוהעג יד רַאפ קַאבַאט רעזייה יד רעביא
 .(.ר .א---.ןעפיוק

 קיזייא .טרעדלישעג ךילרעדנואוו זיא סַָאב םייח רעגיזָאד רעד

 -עג ךילנעזרעּפ םהיא טָאה רע ןַא ,תודע טגָאז ,רבחמ רעד ,קיד ריאמ |

 ,טנעק
 ןעװעג ןיא רע .ןעגױא יד רַאפ םויה דע ךָאנ רימ טהעטש רע,

 ןוא .ןגנ עדוי רעסיורג ַא .סַאב רעטונג ַא ןוא סַאב ַא ,ררושמ ַא
 ..'טוג רהעז (.ר .א--?) סאנַאפ ןעגניז טנעלפ

 י'יא ןענניד וצ בור יּפ לע םהיא ןעמ טנעלפ םיארונ םימי,
 וצ ןערעה וצ סָאװ ךילקריו םהיא רַאו סע ןוא .לוש רעסיורג

 ,תוחילס עטשרע יד רַאפ סָאװ ,טכַאנוצ-תבש םעד ןופ בירעמ םעד
 ןַאּפש ןיא טהעגנ ןוא ,עילָאר עטשרע יד ןַאד טליּפש סַָאב רעד סָאװ'

 טפָא רהעז רע טנעלפ ךיוא , ..,"םיררושמ ענירעביא עֶלַא סלֵא רעסעב
 -רעגניז (ןערעלקעמ) ןעײרַאנ וצ טנעלפ רע סָאװ םעד ןופ ןענידרַאפ
 -ןעסַאג ןופ ןעכַאמ וצ טסבלעז ייז טנעלפ רע סָאװ ,םינזח וצ ךעל

 יז טגעלפ רע סָאװ ,ךילקינעשעק עניילק ,רעּפַאכ-ןעצַאק ,ךעלנניא

 יד ןופ ןעקסוּפסיא ייב ןעציה עסיורג יד ןיא רעמוז םוא ןעמוקַאב
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 ,ךָאנ טייהרעטעקַאנ ,יז רע טגעלפ טרָאד .ךיז גידנעדָאב ,ןעלימ

 "רעד טָאה רע סָאװ ,םעד ייב ןוא .ךעלכע'לוק יד ןעריבורפסיוא

 -קעװַא ןיוש רע טָאה ,טניימעג טָאה רע יוװ ,עמיטש ענייא ױזַא טסיוו
 -סיוא םהיא טָאה ןוא געט דלַאב םיא טלעטשַאב ,ךיז וצ טּפעלשעג
 ,םהיא טָאה ןוא ,עמיטש ענירעהעג ענייא (.ר .א--?) טכיורבעג

 .נַאו .טשעג ;1807 ,ענליו ןוא .בעג -- קיד ריאמ קיוייא
| 24, /1898. 

 -ףניפ רַאפ עלענייפ-נניז ַא יו ,ןזח םענייא טפיוקרַאפ ,ןעגָאז וצ יו
 ןיירַא ןֹוא ,טייצלָאמ ןייא טכבַאמענ רָאוו ייברעד ןוא ,לעבור סקעז
 רַאוװ סע ןעד ,ניטסול ןוא ךעלהערפ רעמיא טלעוו סטָאנ ןיא טבעלעג

 ."גנַאלק ןוא גנַאזעג רעמיא בוטש ןיא םהיא ייב
 -פישעג ךילרעדנואוו רעניזָאד רעד סױרַא טמוק רע'טלוב ךָאנ)

 -ךַאפ ןענַארטמורַא םייב ,הסנרּפ רעטייוצ ןייז ייב ,ּפיט רעטרעד
 .רעזייה עש'יתב ילעב רעביא קַאבַאט ןעפיוק
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 : רעפיוקרַאפ קאבַאט סלַא םהיא טרעדליש רע יװ טָא

 -נעּפ עסיורג יירד רעדָא ייוצ ךיז טימ ןענָארט וצ טגעלפ רע,

 עמענרָאפ רעביא ,ןעטרָאס ענעדישרַאפ ןופ קַאבַאט טימ ?ופ סעריכ
 (.ר .א---םוטעמוא) םוא-ןוא-םוא ןוא .ןעטסירק ןוא ןעדיא ןופ רעזייה

 .טסַאג רעטוג א רע רַאװ סעריכנעּפ יד טימ ןעמוקעג רָאנ זיא רע ואוו
 -ַאזוצ ,לָאטס רענסערדַא רענידעבעל ַא ,ןענָאז וצ יװ ,רַאו רע ןעד

 -עג ןוא ,טנעקעג ןעמעלַא טָאה רע ןעד ,ףארגעלעט םענייא טימ ןעמ
 -ייא ןיא ןערעדנַא םעד ייב ךיז טעצָאלָאקרַאפ סע סָאװ ,טסואוו

 רע ,ןיינ .ענליו ןיא ךיז טוט סע סָאװ רָאנ טינ ןוא ,ייא רענ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טעמכ ךיז טוט סע סאוו ,טסואווענ טָאה

 -ענ טַאהעג ךָאד ,ןעטייהמוד ןוא ןעגיל עליפ טימ טשימרַאֿפ רַאװצ

 -רעביא ןוא םיכלמ ערעייז ןופ ןוא תומוא עלַא ןופ ןעדייר ןצ גונ

 ,"קיטילָאּפ רעד ןופ טּפיױה

 ךיוא זיא עטַאט ןייז ןא ,רעטייו טלהעצרעד קיד ריאמ קיזייא

 רעניילק סלא ךָאנ ,םהיא טָאה רע ןַא ןוא ,דנוק א רענייז ןעוועג

 | :טאהעג ביל ,לעגניא
 .עמענעגנַא) עדנעמהענייא ןייז רעביא סנעטשרע,

 טייקכעליירפ ענידנעטשַאב ענייז רעביא סנעטייווצ ,ענימ עכעלטניירפ

 רענָאז-תוניק יד ןוא םינזח עגידלעטעטש-ןיילק יד ןעכַאמכָאנ ןייז ןוא
 סָאד ,ייברעד ךיז ןעטסוהראפ סָאד ןוא ,ןעמיטש ענעדישרַאפ טימ
 ."רעבירעד ןעכַאל קנַארק ךיז ןעמ

 ,קיד ריאמ קיזייא רעטייו טלהעצרעד ,סַאב םייח רעקיבלעז רעד

 ..ץימש ס'נעטַאט ןופ טעװעטַארענּפָא לָאמַא םהיא טָאה

 לָאצ ןייא רָאנ (.ד .א--.טור יד) עטור טכיצ יד ןיוש רַאװ סע,

 -הערפ ענייא ןעפורענּפָא ךיז טָאה ,בייל ןעזיולב םעניימ ןופ טייוו

 -לעגנע ןַא לָאמַא יו ,רעטָאפ םעניימ וצ בוטש רעדָאפ ןופ עמיטש עכעל

 ןעגיוצעגסיוא ,טקיצעג ןעטלַאהעג טָאה רע סלַא ,םהרבא וצ סעטָאנ

 טינ עגנוי םעד טכינ עוט, :קחצי ןהֹוז םענייז רעביא ףלח ןייז
 רַאװ אלא ,טאנאפ רַאװ עמיטש עזיד ןוא ."דייל ןצ סָאװטע ןייא

 ןייק רַאװ רעזיד, ..'טרעהענג יז ןעמעוו וצ ןענעקרעד וצ טכייל

 טימ ןעמוקענּפָא ןיב ךיא ןוא . . . סאב םייח רעזיד יו רערעדנַא
 עמענ ואוו ,ָא) .דנַאה ןיא רעטָאפ םעד סוק ַא ןוא ,טור יד סוק ַא
 | .?(!!דניצַא יז ךיא

 ןענעו ןעגנורעניארע ענייז רָאפ טצעז קיד ריאמ קיזייא ןוא
 : םרָאפ רעשיטעטַאּפ רעמ ַא ןיא ךָאנ סָאב םייח ןעניזָאד םעד

 םעד ןופ) טלהעצרעד רע יו ןערעה וצ טָאהעג טלָאה בָאה ךיא,

 סָאװ ,סענָאפ ערעייז ןופ ,(תורובנ) עניז ערעייז ןופ (...ךלמ ןעשידיא
 .םיורג ןיא סָאװ ,סקואוו רעייז ןופ ןוא סנעקלָאװ יד זיב ךיוח ןענייז

 ,(.ר .א--?) ?ןעטסקַאמ יד זיב
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 ,רערהעלקפיוא ןא יװ ,קיד ריאמ קיזייא ןיוש טרעו ָאד ןוא
 תואמזוג סע'סַאב םייח ןופ ּפִא טכַאל ןוא ,שיטסירָאמוה רהעמ ךָאנ

 | :ןעדלעה ענייז ןוא ךלמ ןעשידיא םעד ןעגעוו

 וצ ןעבָאה ןֹוא ,ןשי עלַא ןעטיה ,םיקידצ עסיורג ןענייז ייז,
 ַא ןיא רעטייוצ רעד ןוא רעניכלימ ַא ןיא רענייא ,סנענָאמ ייווצ
 ןעקנירטרעד ךיז ןעק ערעייז ?עזעלג- שודיק א ןיא סָאד ןוא ,רעגישיילפ

 ..."שנעמ רעטסערג רעזנוא

 -וא טימ ענליו רעד ןופ ןעּפיט עטנַאסערעטניא עהייר ַא טימ
 -סָאּפ רעד ןעו טשרע ךיז רימ ןענעקאב קירוצ רהָאי טרעדנוה רעב

 הכולמ רעשידיא רעד ןופ (.ר .א--?וסנאק ,רעטדנַאזעג רעד) קינַאל

 .ענליוו ןייק גרוברעטעּפ ןופ ןָא טמוק
 ,ןילַא טלהעצרעד רע יו ,םהיא טָאה סָאװ ,קיד ריאמ קיזייא

 : יױזַא םהיא טלָאמ ,ןהעזעג ?ענניא רעגירהעי ףניפ סלא

 רעבָא .גירעדינ טינ ,ךיוה טינ .עסערג רעלעטימ ןופ רַאװ רע

 ענירעייפ טימ טענורב ַא רַאװ רע .טיובעג עקּפערק ןוא דנור ץנַאג
 / רעד יװ דנור ,ךעּפ יװ ,ץראוש רַאװ דרָאב ןייז . . . "?ןעגיוא

 -עג רַאװ רעה . . . ?שיטעטסעיַאמ גנַאג ןייזג . . . "דנָאמ בלַאה

 רענעדייז רעגנַאל ַא ןיא ,ךילטסירק בלַאה ,שידיא בלַאה טעדיילק

 טרַא ןַא ןיא ןוא ,ןעקָאז ענעדייז ןיא ,לעטרַאנ ַא ןהָא ,עטָאּפַאק

 רעביוא ןייז; . . . "ןעלָאנש ענעטנַאלרוב טימ סעמויצ טסייה סָאװ ךיש
 יא סנענַארק עכילטע טימ ,ץשַאלּפ רענעטעיַאש ןייא רַאװ לעטנַאמ
 -ַאֹּפ עכעלטע ןעגנַאגעג ןענייז םיא רַאפ ,ןערעדנַא ן'רעביא רענ

 / ךָארַאנ רעסיורג ןייא ןעגנַאגעגכָאנ ןיא ןעטניה, . . . ?עקסייציל

 ןעשנעמ רעדנעזיוט ןערַאװ ןעכיילנ סָאד ,ןעטסירק ןופ ,ןעדיא ןופ
 עטשרעביוא יד ןופ רעטסנעפ יד ךרוד ןֹוא סַאג ןעטייז עדייב ןופ
 עסיורג (ר ,טקוקענסיורַא ןעבָאה) טגיילעגסיורא ןערַאװ סנערָאג

 | ."ןעיורפ ןוא רענעמ ןעטפַאשרעה

 -טסניק גנַארןעטשרע ַא ןופ ןעלָאמענ דליב ַא טינ ןעד סָאד זיא

 רעביא טימ ,ענליו עטרעטסייגאב ַא טהעז רהיא ןעכלעוו ךרוד ,רעל
 ןיא ןעכיילג רהיא סָאװ ,ענעצס-ןעסַאמ ַא ?קירוצ רהֶאי םרעדנוה

 ?רוטַארעטיל רעשידיא רעיינ רעד ןיא ןעניפעג ןצ ןעטְלעז
 ןעלָאמ ןיא טײקרַאטש ס'קיד ריאמ קיזייא זיא טּפיוהרעד רעבָא

 -סיורא טינ ךיא ?עװ, ,רע טנָאז ,ןעמענ עגיטכיר ערעייז ,ןעּפיט
 ."רעדניק ערעייז ךָאנ ןעבעל סע לייוו ,ןעבעג

 . . .ג"ור דיננ םעד טלָאמ רע

 /יוװ ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ ןעכירטש-טּפיוה יד סיורא ןעמענ רימ
 רעשידיא רעד גנולהעצרע רעד ןיא םהיא טלָאמ קיד ריאמ קיזייא

 ."קינַאלסָאּפ
 ,ריבנ רעסיורג ןייא אנליו ןיא טבעלענ טָאה טייצ ענעי ןיא
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 א ,ןעגָאז וצ טיײהרַאװ יד יו ,רַאװ רע .ג"זר ןעסַיײיהעג טָאה סָאװ
 -רעה ןעשידיא םענייא טימ שנעמ א ךָאד רעבָא ,רפס עדוי רעּפַאנק

 -ַארּפשעג טָאה ןַאס רעזיד , . . . "ןַאמטלעװ רעסיורג ןייא ןוא ןעצ
 סָאד ןעגָאז טנעקעג טָאה ןעמ , . . . ?שילוּפ ,שיסור טוג רהעז ןעכ

 / ןוא שילױוּפ טימ ?ללכ ןעשידיא רענליו םעד ןעוועג אצומ טָאה רע
 - .  . . "ןאד שיסור טימ !

 ענידסלָאמאד יד רימ ןעהעז גנוקרעמאב רעטצעל רעד ךרוד
 (שדוק ןושל ךיוא םתסמ ןוא) שידיא רעסיוא סָאװ ,ענליוו עשידיא

 .טנעקעג טינ ןעדער ןעכַארּפש ערעדנַא ןייק ןעמ טָאה

 טאהעג טָאה גנ"זר רעניזָאד רעד זַא ,וצ רע טינ רעטייוו ,תמא

 ,םעדייא ןַא ןוא ןהוז ַא סע טסייה ָאזלַאי :רעטכָאט ַא ןוא ןהוז ַא

 ."םיליכשמ ןוא רעביירש ,רענעמ-טלעוו ןוא םידמול עדייב

 טקעמשרַאפ, -- םיליכשמ יד -- ייז ךיוא טָאה ןענעווטסעדנופ

 טרעביוצאב ןערַאו ןוא ,ןעטעדנַאזעג ןעשידיא םעד ןופ טכירעג סָאד

 ,םהיא ןופ טלהעצרעד ןַאד ןעראוו סָאו ,םיתפומ ןוא "ןעגַאז , יד ןופ

 .'ןעטסירק ןוא ןעדיא ןופ ,זיוה רעייז ןיא

 ןעשידיא םעד ייב ךילדנע ןעמ טָאה טייקגירעווש סיורג טימ ןוא

 -- ג"זר ריבג ן'ייב טסַאנ רעד ןייז לָאז רע ט'לעוּפ'ענ ןעטדנאזעג

 י - .תבש ףיוא
 רעזיד, .ש"רי 'ר -- ענליוו ןיא ריבנ ַא ךָאנ ןעווענ רעבָא זיא

 םענייא טימ ,טערליבעג ךיוה ,טסידומלת רעניטכיט ןייא רַאוװ ןַאמ

 ,שטייד ,שיסור :שינעטנעק:ךארּפש עסיורנ טימ ןוא ,ּפָאק ןעסיורגנ

 ."רעערבעה רעסיורג ַא ןוא ןייטיל ,שיליוּפ

 -- טסייה סָאד ,"םלֵא, ןעוועג רעבָא זיא ש"רי 'ר רעגיזָאד רעד |

 ַא -- רנסומה רמאמ ַא ןיא סע טרעלקרעד קיד ריאמ קיזייא יוװ

 רַאפרעד ןיא ןוא ,ןָאט טזָאלעג טינ הלוע ןייק ךיז טָאה סָאװ שנעמ

 ,.ןעטסירק ןוא ןעדיא טימ ,ןעסעצָארּפ ןיא טלעקיװרַאפ ןעוועג גידנעטש

 -ַארקַאס יו יוזַא טכעלש ןעוועג זיא סָאו ,בייוו ןייז סע טָאה

 .ידיא רעד סָאװ ,ןעגָארטרַאפ טנעקעג טינ ,עּפיטנַאסק בייוו סע'סעט

  ,טינ ייז ייב ןוא ג"זר ריבג םעד ייב טסַאנ ַא ןעוועג זיא רעטדנאזעג רעש |

 טמעלסקעג ןוא טקנערקעג טייו יױזַא ש"רי 'ר םַאדַאמ יד רַאװ,

 ןוא ןעגידנעניוו םענייא טימ טצאלּפענסיורא טָאה יז סָאד ,ןופרעד

 :ןַאמ ריא ןענענ טנידערּפ ןענידנעצכולש

 סָאד -- םהיא וצ טנָאזעג יז טָאה -- ךיז וד טסלָאז ןעמעש,

 ןיא טסָאה וד סָאװ ,ּפָאק םענייז ןיא טינ טָאה סָאװ ,נ"זר רעד

 טלעוו ןייז סיוא טרהיפ ?ירענניפ םעניילק םענייד ןופ לענָאנ םענייד

 .תופיקת ענייד ןוא תומכח ענייד טימ ,וד סלַא רעסעב ןוא רענעש
 םהיא ייב ןייז לָאז רעטדנַאזעג רעד זא ,ןעזייואב טנעקעג ָאי טָאה רע

 | ..."טינ וד ןוא תבש ףיוא



 249 ענליוו ןופ רעקירָאטסיה טלַא קיד ריאמ קיזייא

 םוצ ךיוא ןעמוק וצ טגָאזעגוצ רעטדנַאזעג רעד טָאה ךילדנע

 .גָאטימ 8 ףױא רָאנ ,תבש ַא ףיוא טינ ןיוש רעבָא .ש"רי 'ר ריבנ

 .טַאהעג ןעמ טָאה הרירב א . . . ךָאװנעטימ ןיא

 -עג (ש"רי 'ר) שנעמ רעסיורג רעזיד ךיז טָאה געט יירד עצנַאנ,

 | . . . "קסע ןעזיד םורא טיירד
 -וירעג .תונכה עסיורג טכַאמעג בוטש ןיא ןעטרָאד רַאװ ןונ

 -ענ טינ ןיא סָאװ ,סָאנ יד ןעכיילג סָאד ,ףיוה םעד ,רעזייה יד טגינ

 -אּפאר רעזיד ייב .ןָא שוּפיע ןעטשרע םעד ןופ ןערָאװעג טנינייר
 וו ,ןהעז וצ םוא רעהעג-גידייל עלייורעד ןענאטשעג ןענייז עיצַאר

 ןעניפעג ןעמ טעװ יצ ןוא ,קורב ַא וצ ןעוויבָאד ךיז טעוװ ןעמ ױזַא

 סע ןעד .רענניפ עשלעווייט זורג ענעטָאשעגנָא יד ןעשיווצ ןעטרָאד

 -עלפ םידש יד סָאװ הברוח עסיורג ַא ןענַאטשעג לָאמַא ןעטרָאד רַאװ |

 ןעד .רעדנַאניא טימ ןעטיהטש ןוא תונותח ןעכַאמ ןעטרָאד ןעג

 ןוא ,ןענַאלּפ עריא ןוא (סעדנעװַאג) ןענַאז ערהיא טָאה טָאטש עדעי

 ."ענליוו ,טָאטש רעזנוא טרפב

 -רעבַא רעד טימ טייצ רעגיבלעז רעד ןיא ?ייוורעד ךיז גידנענעקַאב

 ריאמ קיזייא םעדכָאנ טהעג ,ענליוו רענילָאמא רעד ןופ טייז רעשיביולג

 ןעּפיט עלַא יד יו ױזַא ןוא ,ּפ"ר םַאדַאמ יד ,ןידלעה ַא וצ רעביא קיד

 ןעריטיצ וצ יאדכ תמאב זיא ןעמונעג ןעבעל ןעגידסלָאמאד ןופ ןענייז

 -םיימ טרעוו ןידלעה עטנאסערעטניא טסכעה עניזָאד יד ואוו לעטש ַא

 :קיד ריאמ קיזייא ךרוד טרעדלישעג טפַאהרעט
 .ענליו סיוא עילימַאפ עסיורג ענייא ןופ טמאטשענ טָאה יז,

 עסיורג ,םיגלפומ ןוא םידיבנ ,םיסחוימ עסיורג ןערָאו ןערעטלע עריא

 יריקי, ןעפור טנעקעג ייז ןעמ טָאה טכער טימ סָאד .עטייל ?דייא

 םעד םעלַא ייב ןוא ,גיצרעפ רהָאי ַא טלַא ןַאד ראו יז, . . . "ענליוו

 ענייא יו ,ןעסקַאװעג דנעהילב ןוא ןייש טסכעה ןַאד ךָאנ יז רַאװ

 -יוּפ ,שיסור ןעכָארּפשעג ,טעדליבעג טסכעה, . . . "םיובלעטייט עמלַאּפ
 . . . .ץייט טעדיילקעג ןוא ,ןעזעלאב טייוו .שיזיוצנַארפ ,שטייט ,שיל

 טָאה ,טַאטש ןעסיורג ןענייא טרהיפעג טָאה ןוא ךייר רעייז רַאװ יז
 -ענסיוא ןערַאװ סָאוו ,ןרעמיצ ףלעווצ-ןהעצ ןיא ,שיפערג טניואוועג

 .ןעקיטנַא עטסרעייט יד טימ ןוא ?בעמ עטסרעייט יד טימ טרילבעמ

 ןערהָאפעג רעמיא .סופ-וצ גידנעהעג ןהעזעג ריא ןעמ טָאה סלַאמינ

 רעדָא ייווצ טימ טנַאּפשַאב עקסנָארד רעדָא ןָאטעַאפ ןרעיוט םענייא ןיא

 יד ןופ טכוזאב רַאװ זיוה ריא ,רעבילַאק ןעטסנעש ןופ דרעפ יירד

 טסכעה ראו ןוא .עכילטסירק ,עשידיא ןעמַאד ןוא ןרעה עטסערג

 -יירטסע ןַא רַאװ ןַאמ ריא ,עװטסלַאשטַאנ עסיורג עלַא ייב טעטכַאעג
 רַאװ םעד םעלַא ייב ןוא ,ךייר-ןייטש ,קישטאירדָאּפ רעסיורג ַא ,רעכ

 סָאד ןוא ,ןדמל ןייא רַאװ ןַאמ רעד ןעד ,ךילשידיא ץנַאנ זיוה סָאד

 טיהענַּפָא ןוא .שיאערבעה ןייש רהעז ןענַאטשרַאפ טָאה יז ןעכיילג
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 טינ ריא טָאה ךָאד ןוא רעטכעט עשידיא טגנַאלַאב סָאװ גיטכיר ץנַאג
 סָאװ ןעטייצ ענעי ןיא ןעד ,רעגידיילעב ןא ןוא עדיירעב ןא טלהעפעג
 -רעטסניפ עשיטּפינע עגיבלעז יד ןענעלעג ךָאנ ןיא ענליוו רעזנוא רעביא

 ,עטיל ןופ טעטש ערעדנַא עלַא רעביא דניצַא זיב ךָאנ טניל סָאוװ שינ
 ןייג וצ ןעכערברַאֿפ סעסיורג ַא ןיוש רַאװ ,ןעינילָאװ ,ןעסייר ,ןעליוּפ

 "3 , . ץייט ןיוש אטישּפ ןוא ,ןייש ןוא ןייר

 עֶלַא ןעפָא ןעוועג ןענייז עמַאד ןימ ַאזַא ראפ זא ,ךיז טהעטשראפ

 עניבלעז יד עקַאט ןעמ טנעלפ ,ָאװטסלאשטאנ עטסערג יד ןופ ןעריט
 ָאװטסלַאשטַאנ עטסערג יד וצ גנַאנ טימ ריא ןעהימאב , ּפ"ר םַאדַאמ
 ."ןעסעצָארּפ עלענימירק עכנַאמ ןיא ייז ייב ןייז וצ ץילממ םוא

 -רַאֿפ גידנעטש ןעוועג זיא ש"רי 'ר ריבנ רעד סָאװ םעד בילוצ

 ,ם"ר םאדאמ רעד וצ ןעמוקנָא טזומענ רע טָאה ,ןעסעצָארּפ ןיא טלעקיוו
 ,טסעג יד ןעשיווצ ןעדַאלעג ךיוא יז ןיוש טָאה רע זַא ,ךיז טהעטשרַאפ

 .ןעטדנאזעג ןעשידיא ן'ראפ נָאטימ םייב

 "עג ןיא יז --- קיד ריאמ קיזייא רעטייוו טלהעצרעד -- זץרוק,

 ענייא יו ,טכַארּפ רעלופ ןיא ןעבילקענוצ נָאטימ ןעזיד וצ ןעמוק

 ךילקריוו ןַאד טָאה יז ןוא ,לַאב ןעכילגינעק םענייא ףיוא ןיסעצנירּפ

 דליב סעכילטעג ַא יװ ,ןייש ןַאד ראו יז ןעד ,ריפַאד ןעטליג טנעקעג
 רעדיל .ץרַאה עכילנינעק א ןענניוװצַאב וצ םוא ,ןעפאשַאב ץנַאג
 -ידיא רעד ריא טָאה םיוק ןעד :לַאפ סעטרעקענמוא ץנַאג ןַאד ראו
 סָאד ,בוטש ןיא ןעטערטניירא םענייז ייב ןהעזרעד רעטעדנַאזעג רעש
 ןייא יו ,לעטָאפ ןרעייט םענייא ןיא םהעווקאב ץנַאג ךיז טציז יז

 -םיורא ךיז רע טָאה ,לאז-ץנעידוא םעד ןיא ןָארט ריא ףיוא ןיגיניק

 ןערַאוװ סָאװ ,עטייל יד ןוא , . . . "רעייפ ןופ יו סעּפע קירוצ טּפַאכעג
 . . . "םיא ךָאנ זוט םיא םימ

 -נאזעג רעד זַא ,סיורא ךיז טזיוו ?רהעמ רעד ןעוועג זיא סָאװ
 ןימ אזַא טימ זיוה ןייא ןיא ןעציז טינ ליו ךלמ ןעשידיא ןופ רעטעד

 | : .עמַאד
 ןַאד טשרע .,ןהעג ןעסייה טזומעג ריא טָאה ש"רי 'ר ריבנ רעד ןוא

 רובכל נָאטימ רעד ןוא קירוצ טרהעקענמוא רעטעדנַאזעג רעד ךיז טָאה

 .רהיא ןהֶא ןעמוקעגרָאפ זיא םהיא
 ךיז טָאה סָאװ ש"רי 'ר ריבנ רעד ןעוו םורַא גָאט ַא ןיא טשרע

 טוט סָאװ ,ּפ"ר םאדַאמ יד טנידיילאב ױזַא טָאה רע זַא ,ןהעזענמורא
 רע ןיא ,ןעסעצָארּפ ענייז ןיא עוװטסלאשטאנ ייב תובוט ליפ ױזַא םהיא
 וצ םהיא טזָאל רַאציװש רעד טשרע .ןעטעברעביא ןעפָאלענ רהיא

 זיא רעטעדנַאזענ רעשידיא רעד רשאב ? יא סָאװ .,ףיורא טינ רחיא

 .רעמיצ ןיא רחיא ייב טציא

 ןוא ש"רי 'ר ןופ ןעניוא יד טנעפעעג טשרע ךיז ןעבָאה טלָאמעד

 ,תמאב זיא רעטעדנַאזעג רעד רעוו ןהעזרעד ןיוש טָאה רע
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 רעשידיא רעד ןופ רעטעדנַאזעג רעד זַא ןעגנַאגרעד זיא ןעמ זיב

 ,ךעלדיימ טימ אינסבַא ןייז ןיא טגנע-ברַאפ ,ייטלוה ַא רָאנ זיא הכולמ

 ןוא ,שיא תשא ןַא -- אינסכא רעד ןופ עטסָאבעלַאב רעד טימ טבעל

 שלַאפ ַא ,רוסמ ַא זיא רע זַא ,ןערָאװעג רָאװעג ןיוש ןעמ ןיא םעדכָאנ

 ַא רַאפ יװ לייוו ,ןעקָארשעג ךיז טָאה ענליו ץנאנ ןוא רעגָאז תודע

 םהיא רַאפ ןעמ טָאה ,הכולמ רעשידיא ַא ןופ רעטעדנַאזעג ַא ,ןענילייה

 .תודוס עליפ טלהעצרעדסיוא

 ,"חישמ, ןעניזָאד םעד טָאה ןעמ סָאװ ,קילנ א ןעוועג רָאנ זיא'ס

 .ריביס ןייק טקישרַאפ -- ןיא רע זַא ,טביולנענ ןעבָאה עכנַאמ יוװ ---

 ץענעמאק ןופ רָאנ ןיא רע זַא ןערָאװעג רָאװעג ןעמ זיא ןַאד טשרע
 ...קסלָאדָאּפ !

 טָאה ךלמ ןעשידיא ןוא הכולמ רעשידיא ַא ןעגעװ גנַאלק רעד
 םעד ןיא קיד ריאמ קיזייא טרעלקרעד ױזַא ,תמא קנופ ַא טַאהעג

 טימ ,טצריקעג ,ןעבענרעביא סע ריִמָאל .גנולהעצרע רעד ןופ סולש

 | : ךַארּפש ןייז

 -ןיא עסיורג ענייא ןעגָאלשעג ךילקריוו ןַאד ךיז ןעבָאה סע, . . .
 ייברעד ןעבָאה ןֹוא ,עקָאראמ ןופ רעזייק םעד טימ עײמרַא עשיטילעַאר

 עטכע ענייק ןערַאװ רעבָא ןעטילעַארזיא עזיד .טניזעג קרַאטש רעייז

 עדליוו יד ןופ רענױזַא טבש ַא טסייה סָאד .ןעניאודעב רונ ,ןעדוי

 עסיורג עגיטרָאד יד ןיא סעדַאטס ערעייז טימ םוא ןעהיצ סָאװ רעבַארַא

 ,רענַאדעמוחַאמ ענייק ןענייז רעבַארַא עזיד .נלאט ןופ ןעיינעטסיוװ
 רעבָא .השמ-תרות ןופ רונ ,ןַארָאקלא םעד ןופ טינ ןעטלאה ייז ןעד

 -תרות עטעקַאנ יד טסבלעז ןוא .ארמנ ןופ טינ ןוא הנשמ ןופ טינ

 ,ןעטלאהעגנ טייהנייר רעטכער רהיא ןיא ייז ןופ טינ ךיוא טרעוו השמ
 ןענעז ייז ןוא סעשינדייה סָאװטע טיפ טשימראפ ייז ייב ןיא יז ןעד
 .רעמיאערַאק יד סלַא ,הנומא רעשידיא רעזנוא ןופ רעטייוו ?יפ ָאזְלַא
 ךָאנ זנוא ןעסַאה ןוא זנוא ןופ קיחרמ רעייז ךיוא ןיילַא ךיז ןענייז ןוא

 ."ייז רימ סלַא רעמ ליפ

 עשירָאטסיה יד יו ,גיטכיו ָאד ןיא אפונ השעמ יד טינ רעבָא

 ,םיריבנ יד ,טייצ רענעי ןיא ןעדיא רענליוו יד ןופ ןעטפעשענ יד :טייז

 רעד ןוא ןעטיז ןוא םינהנמ ײלרעלַא יד עקַאט ןוא רערהיפ לעדער יד

 ,ננאג ןעקנאדעג רעצנַאנ רעד ןוא ,טייצ רענעי ןופ רענייטש-סנעבעל

 ןופ טייקשידיא ףיױא ןוא ןעבעל ףיוא ןוא טלעװו רעד ףיוא קילב סָאד
 ,םייצ רענעי

 ןעלָאמעג רָאנ טינ ןיא ענליו ןיא ןעבעל רעשידיא רעד רעבָא

 ריאמ סקיזייא ןיא ,"קינַאלסָאּפ רעשידיא רעד, גנולהעצרע רעד ןיא

 -ליו ַא ךיוא דלעה רעד זיא "בננ עטָאנ , גנולהעצרע רעניטכיוו ס'קיד

 ,"בננ עסטָאמ , ןעמָאנ טימ ןַאמָאר ס'שֵא םולש ,אחרוא בנא ,רעֶנ



 ןנוייר  םהרבא 148

 ס'קיד ןיא עקאט ןענָאמרעד ,ןעלטיּפַאק ייווצ עטשרע יד טּפיוהרעביא
 -נעמ ןייק ןעסיוועג ןייז ףיוא רעבָא טָאה בנג עקטָאנ ...בננ עקטָאנ
 ,ןָאטענּפָא רעבָא טָאה רע סָאװ קיטש ענייז .טַאהעג טינ ןעבעל ס'נעש

 ,אחרוא בנא ,ןוא םרָאפ עטפאהרעטסיימ ַא ןיא טלהעצרעד טרעוו סע יו
 "ךלעה, ןעגידרעטעּפש םעד ןעלעטש ,ךַארּפש רערענייר ַא ןיא ןיוש

 .ןעטָאש ןיא ,טנורנרעטניה ןיא בננ עקטָאמ
 ,רעטקַארַאכ "ןעשיטסירָאלקלָאפ , ַא רהעמ רעבָא טָאה "בנג עקטָאנ,

 ,ענליוו ןיא טבעלענ רעכיז טָאה ּפיט ןימ ַאזַא םנה ,ןעשירָאטסיה ַא יו

 ןוא ענליוו ןופ הביבס רעד ןיא ןָאטענּפָא רע טָאה סעקוטש ענייז ןוא
 .אפונ ענליוו ןיא ךיוא

 -ָאנטע רעד ,טסירָאלקלַאפ רעד רָאנ ,רעקירָאטסיה רעד רָאנ טינ |
 ןיא ?אירעטאמ נונעג ןעניפענ ןעק נָאלָאיצַאס רעד וליִפַא ןוא ףַארג

 -אב ןעווענ טייצ ןייז ןיא ןיא סָאװ ,ןעגנולהעצרע ס'קיד ריאמ קיזייא

 ן'טושּפ םייב רָאנ טינ ,רעזעל ?להָאצ רעסיורנ ַא ייב טבילאב ןוא טמיר

 קיד ריאמ קיזייא םנה ,םידמול ןוא םיליכשמ יד ייב וליפַא רָאנ ,קלָאפ

 ךיז טדנעװ רע לייו ,ןעיורפ עשידיא יד רַאפ ןיולב ןעבירשענ טָאה
 .ןירעזעל רעד וצ רָאנ ,רעזעל םוצ טינ נידנעטש

 ,ליבסנַאמ רָאנ טינ זַא טרעטשעג טינ ,טנָאזענ יו ,רעבָא טָאה סָאד
 ןיא עטרעלענ עשידיא ןליפַא רָאנ ,ןענעייל םהיא ןעלָאז ןעדיא ע'טושּפ

 .ערעדנַא עליפ ןוא ןיזָאר דוד רָאסעּפָארּפ ,ץנוצ יו ,דנַאלשטייד

 ס'קיד רךיאמ קיזייא רעביא ןעסָאנעגסױא ןיא ןח רעסיורג ַא
 ,דנעהיצנֶא רהעז ייז ןענייז ?כשה-רסומ רעייז רעסיוא ,ךעל'השעמ

 -נענייא ןעכילרעדנואוו ַא ןענָאמרַאפ ייז ןופ עליפ ןוא גידנענַאּפש

 | ,רָאמוה ןעניטרַא
 -רָאפ ענייז קנַאד ַא טנאקאב רהעמ ןיא רָאמוה רענליוו רעד

 ןַא ?לכב ,קיד ריאמ קיזיא .דבח עקטָאמ ,רעפייפ עקייש רעהעטש
 רָאמוה םעד טנָאמראפ רעבָא טָאה ,רערעלקפיוא ןַא ,רעביירש רעטסנרע

 ,רעלטסניק ַא ןופ
 ,קיד ריאמ קיזייא טימ ןייז ץלָאטש טכער טימ נעמ ענליוו ןוא

 -סיה רעייז רָאנ טינ ךָאנ ןעבָאה עליפ סָאװ ,ןעננופאש ענייז םנה
 ,ןערָאלרַאפ טינ טרעוו ןעשירַארעטיל רעייז ךיוא רָאנ ,טרעוו ןעשירָאט

 ןיא ןוא רעדנעל עלַא ןיא -- קלָאפ ןעשידיא ןעצנַאנ םוצ ןערעהעג

 .תורוד עלַא
 ,ןערעו טקעדענפיוא טשרע ךָאנ ףרַאד קרעוו ענייז ןיא סעליפ

 .ןערעוו טרעלקרעד ןוא טרעלסענפיוא

 -טפאשנעסיוו רענליוו רעד ןָאט ךָאנ טעוו'ס ןוא ןיוש טוט סָאד

 עלַא ןערָאװעג טלעמַאזענ ןיוש ןענייז סע ואוו ,טוטיטסניא רעכיל

 זיב טכיירגרעד לחָאצ רעייז סָאװ ןעננולהעצרע ס'קיד ריאמ קיזייא

 ,טרעדנוח ריפ



 (*ןיפ ףסוי לֵאומש

 .טשעג) ,1819 ,ירשת ו"ט ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןיפ ףסוי לאומש
 תובישי ןוא םירדח יד ןיא טנערעלעג ךיז טָאה רע .,,(1890 ,תבט א"י
 ָאד ןעװעג ,ןעבעל ץנַאג ןייז טכַארבראפ טָאה רע ואוו ,ענליוו ןופ
 רערעל ,םיליכשמ זיירק םעד ןופ רעהעטשרָאפ עטסוויטקַא יד ןופ רענייא
 רָאטקעּפסניא-זיירק ,לוש-רעניבַאר רעד ןיא שיאערבעה ןוא ך"נת ןופ
 -- רעבענסױרַא ,רָאטַארוק-סגנודליב םייב "דיא רעטנערעלענ, ןֹוא
 ןיא ןַאנרָא-חלכשה ןעטשרע םעד ןופ -- ץיוורוה ןַאמּפיל טימ ןעמַאזוצ
 "פמרכה, טַאלבנעכָאװ םעד ןֹופ רעבעגסױרַא ,"ןופצ יחרּפ , ,דנַאלסֹור
 עהייר רעצנַאנ ַא ןופ רעסַאפדאפ ,שטייד ןוא שיסור ןיא סענַאלייב טימ
 רעטנַאקַאב רעד ןופ ,עשינַאלַָאליפ ןוא עשידָאטסיה טּפיוהרעד ,קרעוו

 רעד טימ טלעטשעגפיונוצ ,"הנמאנ הירק , ענליוו ןענעוו עיפַארגָאנָאמ

 א טמאמעאטנאטסטסכעפ טעסט א 5

 ןיפ ףסוו לאומש

 -יסקעל ןעשיפַארגָאיב םעד ןופ ;רעדיינשנייטש-דיגמ ללה ןֹופ ףליה
 טייצ רעטצעל רעד זיכ עכַאּפע-םינואנ רעד ןופ --- "?אדשי תסנכ, ןָאק
 -רַאפ טָאה רע ; ןעטשטיידרַאפ גונעג א בגא --- שידיא ףיוא .וו .זַא ןוא
 ןושל דומלת, ט"א ךַארּפש רעשיסור רעד ןופ קיטַאמַארנ ַא טסַאפ
 .וָאקַאטסָאװ רעקיטַאמַאדג עשיסור יד ןופ קרעוו יד טיול --- "איסור
 וצ תוכייש ןייז זיא םעד ץוח א .תופסוה ךס ַא טימ ,שטערג ןוא
 א 1802 :עשירענעלרַאפ א זיולב ןעוועג רוטַארעטיל רעשידיא רעד
 טָאה ,רעצעזטפירש ןוא ץנַארקנעזַאר ןופ יירעקודד רעד ןיא ףתוש
 קה .ןענַאמָאר ןוא ךעלכיב-השעמ עשידיא ךס.ַא טקורדעג רע

 ןופ וגללי ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןַאקוטקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 .ןיוטיל .א

 ןוא רעפמעס-סקלָאֿפ רעד ,ָאדרַאג לכימ
 ,רעטכיד-ססלָאפ

 ןעבעל םעד ןיא ?גנַארד ןוא םרוטש, ןֹופ עכָאּפע עכילרעדנואוו יד

 -ייצַאב טרעװ סָאװ ,,עכָאּפע עגידריווקרעמ יד ,ןעדיא עשיסור יד ןופ
 ויב ךָאנ זיא סָאװ ,ףירגַאב ַא ,"חלכשה, טרָאװ ןייא טימ זיולב טנעכ

 ןופ לַאװק ןענידלעדורּפש א ךיז ןיא טלאהאב ,גונעג רָאלק טינ טנייה

 -סנעבעל טימ לופ ,טפַארק-דנענוי טימ לופ ,ןעבעל ןענידלעּפַאצ ןעשירפ

 טימ ,תומימת עשרעדניק ענידלושנוא טימ ,טסולפמאק ןוא טסופ
 -נובערטש ,שינעסיירניה ,תוריתס עלַא טימ ,ןעסונעג ןוא םירוסי עֶלַא
 ןעו .המשנ רעכילדנענוי רעטכַאװרע ןַא ןופ ןעננולכיורטש ןוא ןעג

 -נואו ךָאד ןוא רעכילקערש רענעי וצ רעטנהענ וצ ךיז ןעקוק רימ

 רהיא ןופ רעטנעצ ןעטכער ןיא רימ ןעקרעמאב -- טייצ רענהעשרעד

 ַא טימ טלעטשרַאפ ןוא דנורגרעטניה ןיא טקורראפ רעבָא ,ענעצס

 זנוא ףיֹוא טהעוו סע רעכלעוו ןופ ,טלַאטשעג ַא ,ןענָאזרעּפ עדעדנא ךס

 ןופ ךיז ןענעק רימ זַא ,טײקמירַאװ רעניצראהביל ַאזַא טימ דלַאב

 ,הימ ךיז ןעבענ ,נידנעליוו טינ ,ןעזומ רימ ,ןערעדנואווּפָא טינ רהיא

 ערעטנהענ רע'םינּפ להָאצ עסיורג יד קילב רעזנוא טימ ןעכירקוצכרוד

 ןוא טנעכייצעג רעסערג ןענייז ייז לייו ,עניטנעק רעפרַאש ,זנוא וצ

 וצ וצ ןעמוק רימ זיב ,ןעניוא יד ןיא רהעמ רעבירעד ךיז ןעפרַאוו

 ןעלייורַאפ ןענעק ןוא ,טלַאטשעג רעטלעקנודרַאפ רענעי וצ ,רהיא

 .טפַאשלעזעג רעגיצרַאה רעמוטש רהיא ןיא

 ןערָאבעג זיא רעכלעוו ,ןָאדרָאג לכימ ןופ טלַאטשענ יד זיא סָאד

 .1890 ,תבט ג"י ןעברָאטשעג ןוא ,1823 ,ולסכ ח"ר ענליוו ןיא ןעראוועג

 דנענויןעסַאמ רעזנוא זיא סָאװ ,ןעמָאנ ַא ןיא ןָאדרָאנ ?כימ

 טנַאקַאבנוא רהיא ןענייז סע יוװ יוזא ,טנַאקַאבנוא ןעצנַאנ ןיא טעמכ

 -עג ליפ ױזַא ןעבָאה סָאװ ,ןעדלעה-סקלָאפ-רעגניזסקלָאפ ענירעביא יד

 יד ןופ תומשנ יד ןיא ןעכַאמ וצ רעגיטכיל םוא ,ןעטילעג ןוא טפמעק

 טייצ } י י ז ןיא ןליפא רעבָא זיא ןעמָאנ ר ע ד .ןעסַאמ עשידיא

 ערעדנַא ןופ טלעקנודרַאפ ןעוועג זיא רע .טנַאקאב נונעג ןעוועג טינ

 םעד ןעגָארטעג טָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ יד סָאװ ,רַאפרעד טינ .ןעמענ
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 481 רעטכיד-סקלָאפ ןוא רעפמעק-סקלָאפ רעד ,,ןָאדרַאג לבימ

 ,רַאפרעד רָאנ ,טנידרַאֿפ רענינייוו סע טָאה ,"ןָאדרָאג לכימ , ןעמָאנ

 ,דנאווחרזמ ןיא ךיז ןעּפוטש וצ ניד'תווינע וצ ןעוועג זיא יז סָאװ

 ,ןעבעל ןעלופסגנוקריוו ןוא ןעלופ-םירוסי ןייז ןופ דנע וצ רָאנ ןיוש
 עיפַארנַאיב ןייז ןעביירשנָא טלָאװעג רערהעראפ ענייז ןופ רענייא טָאה

 ןָאדרָאנ ?כימ .ךוב-לעמאז ןעשידיא ַא ןיא דליב ןייז ןעקורדּפָא ןוא
 "? ךיא ןיב רעוו, .ןָאט טינ סע לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא ייב ךיז טָאה

 ךליב ןיימ טימ עיפַארגָאיב ןיימ לָאז ןעמ, -- ,טנָאזעג רע טָאה ---

 "? ןעקורד ןעזָאל

 : קלי 2 , א

 1800 .טשעג--1898 .בעג ,ןָאדרָאג לכימ

 ןוא טבעלעג טָאה ,דלעה:סקלָאפ רע'תמא ןַא יװ ,ןָאדרָאנ ?כימ
 ענידנעגנילס ןופ ךאילש ןעסיורג ם'נופ טייז ַא ןָא ןעברָאטשענ זיא

 -ַאב רעניצניו ךס א ,ערעדנַא עכלעוו טימ ,ןעמַאלקער ןוא תוצילמ

 -טמהיראב וצ נעוװו ַא ןעכָארבענכרוד ךיז ןעבָאה ,םהיא ןופ עדנעטייד

 ןייא ןיא ןערעװו טלעטשענ סיווענ רע ןעק רעפמעק-רוטלוק סלַא טייק

 ןוא ,םהיא טימ טייצ ןייא ןיא ,זיא סָאװ ,סיד ריאמ קיזייא טימ הרוש

 -הצילמ עניד'שדוק-ןושל עכיוה יד ןופ רעטנורַא ,דע יו ױזַא טקנוּפ

 ןיא ,ןייז ןיא םהיא טימ טדערעג ןוא קלאפ ן'טושּפ םוצ סנעקלָאװ
 ךיז ףיוא ןעניוצעגנָא טינ טָאה רע רָאנ .ןושל ן'טושּפ ,ס'קלָאפ םעד
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 טָאה ,גנורעלקפיוא-סקלָאפ רעד ראפ ןלדתש א ןופ עלָאר עלעיציפא יד
 יו ,קיד ןָאטענ טָאה סָאד יו ,גנורינער ס'יאלָאקינ טע'פנח'ענ טינ

 ןייז ןופ םינלדתש-םיליכשמ עֶלעיציפָא ערעדנַא ןָאטעג ןעבָאה סָאד

 ,קינייוַארומ רהיא ןיא עקשַארומ ַא יו ,טקריוועג רע טָאה ליטש .טייצ

 ןעבעל ןעצנַאנ ןייז טקריוועג ,רעהפיוא ןהֶא ןוא קרַאטש דעבָא טקריוועג

 רעשידיא רעד ןופ רעהיצרע ןא ןעװעג ןיא רע .טיוט עמאס ן'זיב

 עמַאס םעד ןיא רָאנ ,ן'טושּפ ןיא טינ ,ןעסאמ עשידיא יד ןופ ,טנענוי
 ,טרָאװ ם'נופ ןיז ןעטסטיירב

 ךארּפש עשיאערבעה יד םָאקלָאפ ןעסעזאב טָאה ןָאדרָאנ ?כימ
 שיאערבעה ןיא רעבָא .ןעדַאנג סעטָאג ןופ רעטכיד ַא ןעוועג זיא ןוא
 ףיוא קיטירק א ןעוועג ןיא סָאװ ,קרעו א ןעבירשענ רדָאנ רע טָאה
 ןיא ןעבירשעג רע טָאה ןעננומיטש-רעטכיד ענייז .רפס-לוּפלּפ א
 טריטינַא רע טָאה רהיא ןיא סָאװ ,ךארּפש רעבלעז רעד ןיא ,שידיא
 -לעוו ןיא ךַארּפש רעבלעזרעד ןיא ,דנענוי רעד ןעעדיא ענייז ךילדנימ

 -ןירּפ םיוא ןָאטעג טינ סע טָאה רע .טקנעדעג ,טדערעג טָאה דע רעכ
 ,ס'קיד סאוו ,עבלעזיד ןעוועג זיא שידיא וצ גנוהיצַאב ןייז / .ּפיצ
 ךיז רע טָאה ייז יו טקנוּפ .טייצ ןייז ןיא ס'םיליכשמ עלַא ןופ סָאװ
 ןופ ןהעז ןעמ ןעק סָאד ,"ןושל-עמַאמ , וצ גנוטכַאראפ טימ ןענױצַאב

 ןיימ ףיוא העטש, דיל רעטמהיראב ןייז ןיא עפָארטס רעדנענלַאפ

 | ' :"קלָאפ

 ,טהעמשרַאפ רעגײק סָאװ ,(ש7 א טיב ךײר ןד

 ;טהערדהַאפ ,טשימרַאֿפ ,דמערפ זיא ןש7 ןײד

 -- ,ײר ןא רָאלס זיא "הגידמה ןשל, סָאד

 .ןהעטשרַאפ רעדעי לָאז ,םהיא בײרש ,ססיא דיר ןוד

 ,ךארּפש רעד וצ גנוהיצאב ַאזַא רַאפ ןעגידלושַאב טינ םהיא רימָאל
 רע זיא ייז רַאפ סָאװ ,רעדיל ענייז טעטכידעג טָאה רע רעכלעוו ןיא
 םעד ןיא .ןעראוועג טבילַאב קלָאפ םייב רע זיא ,טמהירַאב קלָאפ ןיא
 רעד ןופ זיולב טינ ,טנעגילעטניא ןעשידיא םעד ןופ עידענַאדט יד טניל

 -יל עשידיא עטמהיראב ָאד ןענייז טציא ךָאנ .עדָאירעּפ רעשי'ליכשמ
 ךיז ןעשיווצ ןעדייר ןוא קלָאפ ן'ראפ שידיא ןעביירש סָאװ ,ןעטַארעט

 רע'תמא רעד ראפ ייז ןעטלַאה ךארּפש יד טָא ןוא .,ךארּפש רעדנַא ןַא

 ןיא .טפנוקוצ רעשידיא רעד ןופ ךארּפש דעד ראפ ,ךארּפש רעשידיא
 ןעשידיא ןעצנַאנ ם'נופ עידעגַארט יד ,עידעגַארט רעזנוא טניל םעד טָא
 -ייא רעד וצ גנוטכַאראפ יו ,עידעגַארט ערעסערג ןייק םורָאװ ,קלָאֿפ

 | .ןייז טינ ןעק רוטלוק ןוא ךַארּפש רענעג

 -נילק טינ לָאז עפָארטס עטכאדבעג יד טָא ךילטכעראפ יװ ,ךָאד |
 סלַא .עזַארפ ַא יװ ,ןעוועג טינ רהעמ ןָאדרָאנ ?כימ ייב יז זיא ,ןענ

 ץלַא ןופ רעהירפ רע זיא ,רעטכידסקלָאֿפ רעטבַאגַאב רהעז ,רע'תמא
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 -ַאב רעד ,רעגָאװש ןייז דנערעו .שנעמ-רוטַאנ רעטנוזעג א ןעוועג
 "יא ענייז טָאה ,ןָאדרָאג ביל הדוהי רעטכיד רעשיאערבעה רעטמהיד
 -נעפור ,ןעבעג טלָאװעג טינ "רעדיל , ןעמָאנ םעד וליּפַא רעדיל עשיר
 -ַאװ , :טסייה'ס ,"ןילוח תוחיש , ןעמָאנ ןעכילטכערַאּפ ן'טימ ייז גיד
 -עמשטייד , ןויב א טימ טביירש קיד דנערעו ,"ןעסעומש עגידעכ
 ם'נופ ןושל םעד ןוא ןושל ןייז "ןעלעדייארַאפ , גידנעלעוו ,"שיר
 -יֿפ ענייז ןופ ןעדעי וצ טביירש רעשזרַאבז לעוולעוו דנערעוו } .קלָאפ
 ךיוא ןעטלעז טינ טקָאדב רעזנוצ ןוא גנוצעזרעביא עשיאערבעה ַא רעד
 "ןיירא ידכ -- םיריש עשיאערבעה רעדיל עשידיא ענייז ןיא ןיירַא
 יד ןעזָאלראפ ייז סָאװ ,ןעסיוועג רעייז ,ןעגָאז וצ יוזא ,ןעכַאמ וצ
 -טסניד , רעד וצ ןעגירעדינרע ךיז ןעוט ןוא "שדוק-ןושל , ?עטנירַאה,
 ןעגנומיטש עטסעב ענייז ּפָא ןָאדדָאג לכימ טיג --- ןָאגרַאשז --- "דךיומ
 טעטכיד רע ."ןושל-עמַאמ , םעד ,"טסניד, רעד רָאנ ןעקנאדעג ןוא
 ךיז ןעבָאה סָאװ ,טייצ ןייז ןופ םיליכשמ יד יװ טינ ,שידיא ףיוא
 יד יו טינ ךיוא ;ןעדליב וצ סע ידכ ,קלָאפ | םוצ ןעזָאלעגּפָארא
 . ךיוא ןיא ןָאגרַאשז רעד עכלעוו ייב ,טייצ דעזנוא ןופ "םיליכשמ,
 -לִאְנ ?כימ .ןעעדיא עיינ קלָאפ ןיא ןעטיירּפשרַאפ וצ רחעוועג 8 ןזיולב
 פייו ,טדערעג רע טָאה שידיא לייוו ,שידיא ןעביירש טזומעג טָאה ןָאד
 ךיז טָאה רעטרעוו עשידיא טימ לייוו ,טקנעדעג רע טָאה שידיא ןיא
 ןעצכערק יד ןוא המשנ ןייז ןופ ץכערק רעד ןעסיירסיורא טזומעג
 גנַאלקּפא רעיירט ַא זיא דיל ןייז עכלעוו ראפ ,רעצרעה סקלָאפ םעד ןופ
 טזומענ רע טָאה יוזא ,טכַאדטעג ןוא טדערעג טָאה רע יו .ןעוועג
 ןייז ןופ ןעטעֶָאּפ עשיאערבעה ךס ַא יװ ,רעטכיד רהעמ .ןעטכיד
 ןייא רַאפ רָאנ ןוא "הצילמ , בילוצ ןעביירש טנעקעג טינ דע טָאה ,טייצ
 רע .דנעגוי רעשי'ליכשמ רעשיטַאבעלַאב רעד רַאפ :קלָאפ ןופ לייט
 םעד ,קלָאפ םעד קירוצ ןעבענעג טָאה ןוא קלאפ ם'נופ ןעמונעג טָאה
 -ַאב ןעמירָא םעד ןוא ןעסַאמ יד רעבָא טּפיוהרעביא .קְלָאפ ןעצנאג
 ןופ ,ןייז ןופ קיטש ַא ןעוועג ןזיא ןיילַא רע סָאװ ,דנַאטש ןעשיטַאבעל
 ענייז ןעגנוזעג טָאה ןָאדרָאנ ?כימ .שיילפ ןוא טולב ס'קלָאפ םעד
 וצ םוא ,טייצ ןייז ןופ ןעטעָאּפ עשי'ליכשמ ערעדנַא יו טינ רעדיל
 ,טייצ רעד ןופ :ערעירטק ַא ןעב"עוורע רעדָא ,ןעמָאנ א ןעמוקַאב
 ייז ןעוו .טייצ רעד זיב סױרַא רעדעפ ןייז ןופ ןענייז רעדיל ענייז ןעוו
 ענילדנעצ רעכירַא ןענייז ,ןעמַאנ ןייז רעטנוא ,קורד ןופ סױרַא ןענייז
 טָאה טקורדעג רעדיל ?עכיב ןייז ןהעז וצ ןעוועג הכוז ןוא .ןערהָאי
 ר ַא פ .טיוט ןייז ראפ רעפעננוא רהֶאֹי ַא ,רעטלע רעד ןצ טשרע רע
 רעגילדנעצ קלאפ ןיא ןעגנַאנעגמוא רעדיל ס'נָאדרַאג ?כימ ןענייז םעד
 יד ןערעהעג ןעמעוו טסואוועג טינ טָאה לייט רעסיורג ַא ןוא ןערהָאי
 טָאה רע עכלעו טימ ,םינוגנ עסיז ךָאד ןוא עגידנעסייב ,עגידעמעלק
 ,ןעזָאלעגסױרַא טָאה ןָאדרָאג ?כימ סָאװ ,דיל עדעי .טקיװקעג ךיז
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 ַא ןופ ןעדנואוו ס'קלָאפ םעד ףיוא יירשעג טסעטָארּפ א ןעוועג זיא
 .קלֶאפ ם'נופ המשנ דעד טימ טּפינקראפ גנע זיא סָאװ ,המשנ עטרַאצ
 ױזַא ,קלָאפ םוצ ןעמונעגוצ טכייל ױזַא דיל ןייז ךיז טָאה רַאפרעד
 ,םוחת ןעשידיא ם'נופ ךעלעקניוו עלַא ןיא טיירּפשראפ ךיז ?ענש-ץילב
 טַאהעג ןעבָאה רעדיל ס'רעזנוצ רָאנ .ןערעדנַא םוצ קע ןייא ןופ

 עלא ןיא ןעננוזענ ייז טָאה'מס .גלָאפרע ןעסיורג ,ןעניטסַאה אזא

 ןָאדרָאגנ ?כימ .גנוי ןוא טלַא ,סיורג ןוא ןיילק --- קלאפ ם'נופ ןעטכיש

 -עפַאק ןיא טינ ,תונותח ףיוא טינ ,ןעננוזעג טינ רעדיל ענייז טָאה

 -סול ןיא טינ ןוא סעקנַאילוה ףיוא טינ ,ןענַארָאטסער רעדָא דעזייה

 רע .טייצ ןייז ןופ רעגניז-סקלָאפ ענירעביא יד יוװ ,סעינַאּפמָאק עגיט

 .ייב טנעיילעגרָאפ ,ןונינ א וצרעד טסַאּפענוצ ,דיל א טסַאפרַאפ טָאה
 .דניירפ ןוא םידימלת ענייז ןופ ןיירק םעניילק םעד ןיא בוטש ןיא ךיז

 ם'נופ םוטנענייא רעד ןעראוועג גָאט ןעבלעז םעד ןיא דיל יד ןוא

 טינ טָאה ןוא גידנענניז טרעהעג טּפָא ייז טָאה ןָאדרָאג לכימ .,קלָאפ

 ןופ ןעבָאה טינ לָאז רע ,עטַאט רעייז סלַא ןעבענוצסיורַא ךיז טנַאװעג

 ,חּפרח ןייק ןוא תודצ ןייק ייז

 םעד ןיא רעפמעק-סקלָאפ א ןעוועג ןיא ןָאדרָאנ ?כימס םורָאװ

 ןעוועג ןיא לייפ ןייז .,טרָאװ ןופ ןיז ןעטסלעדייא םעד ןיא ,ןעטסעב

 רעד .ּפיר רעטפניפ רעד ןיא ןעפָארטענ טָאה יז .ניטפינ ןוא ףרַאש |

 ענייז ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא קלאפ ם'נופ שינרעטסניפ יד --- דנייפ

 -עג קרַאטש ןעװעג זיא ,רעהעטשרָאפ עטסואווַאבנוא ןוא עטסואווַאב

 "ראפ ןייז ןופ רעװיק םעד ןעביוהפיוא .םהיא ןופ רעקרַאטש ,נונ

 רע טָאה לַאּפ ןעטסעב ןיא  ךילרהעפעג ןעוועג ןיא םינּפ ןעטלעטש

 טָאה רַאמרעד ,רעגָאזלעטרעװ ןוא-עמארג א רַאפ ןעטלינ טנעקעג

 .ןעקָארשעג דעגינייו טינ ךיז ןָאדרָאנ ?כימ

 -ָאה סע יװ ,ןהעזעג טָאה רע ןעוו ,ןעבעל ןייז ןופ דנע םוצ טשרע

 ,ןעבָאה סָאװ ,רעביירש עטסנרע עהייר עצנַאנ ַא טעװַאיעג ךיז ןעב

 ןעניטכיוו א רעדָא עצנַאג יד "ןָאגרַאשז , םעד ןעבעגענּפָא ,רע יװ ױזַא

 -ַאט עבלעזא ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ ןוא --- רעדעפ רעייז ןופ לייט

 ןָאדרָאנ לכימ טָאה --- גורפ ןוא "םירפס רכומ עלעדנעמ , יו ןעטנַאל

 -יל לעכיב ןייז ןעקורדּפֶא ןוא ןעטַאט ַא רעדניק ענייז ןעבעג טגַאװעג

 טינ רע טָאה ןַאד ןליפַא ,ךָאד .ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא רעד

 רעד ,ןעוװעג ןַאד ןיא שנעמ ןייא .ןערעוו וצ טנעקרענַא ןעוועג הכוז

 ןופ הטרעו םעד ןעצעש וצ ןענַאטשרַאפ טָאה סָאװ ,נורפ רעטכיד

 ,םינוגינ עדנעפיירגצרַאה ס'ןָאדרָאג ?כימ

 רעד סָאװ ,רעדיל לעכיב םעד ףיוא ּפֶא ךיז טפור רע יװ טָא |

 :טקישעג ,רעטכיד ןעלַאנָאיצַאנ םעד ,םהיא טָאה רעטכיד-סקלָאפ
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 ךײט ַא יװ טסילּפ סע ןוא ,טדיז סע ןוא ,טכָאס סע
 ,ךײא יב הרוש רעשינַאגרַאשז רעדעי סיוא
 ,(רעמעז) רמז םייב לקשמ ןייק טא רוועצ ןייק ָאטינ
 ,רעמע ןַא םימ פעש שטָאכ ,ןערערט רעבָא רַאּפרעד
 ,ץרעמש א רעיורט ןוא גָאטהעװ רעבָא רַאּפרעד
 / ,צכערק ןעשידיא ןיתמא ןַא טימ ןצרעד
 ןערעװ גידעבעל ןעס רעטױט ַא ןעכלעװ ןופ
 .ןערערט ערעטיב ןיא ןעסיגוצ ךיז -- ןיטש ַא

 -ַאנ ןעטמהירַאב םעד ןופ גנונעקרענא עניצרַאה עמידאוו יד םָא
 -עג גנַאֿל טינ רעטכיד-סקלָאפ ןעלופטנַאלַאט םעד טָאה טעָאּפ ןעלַאנָאיצ

 ןענעגענַאב רימ ואוו ,"דניירפזיוה , ןעבלעזמעד ןיא ,ןעטסיירט טנעק

 -ךָאנ ?כימ רובכ5 ןעבירשעג טָאה גורפ סָאװ ,ןעפָארטס ענהעש יד טָא

 -יירנצרַאה ןיא ,טאלב ןעניבלעז ן'פיוא ,עקַאט רימ ןעניפעג ,ןָאד

 רבק ן'םיוא נורפ רעטכיד ןעניבלעז ם'נופ דּפסה ַא ,ןעזרעפ עדנעפ

 ,ןָאדרָאג לכימ ןופ

 ,טלעצעג ןײד ןיא סיז עשזףָאלש
 ,חמשג ערעײט ,עביל

 ,טלעװ רענעי ףױא ךיז טימ םענג
 : המחנ עגיצנײא ןַא שטָאב

 ,דיל שידיא ןײד ,דיל ןײײד זַא

 ןעגנילק ןערהָאי עגנַאל דָאֹנ טעװ
 ,זיא א טבעל סע רָאג ואװ א

 .ןעגניז רעדיל עגײד ןעמ טעװ

 -ידיא סָאד .ןעראווענ םיוקמ טינ זיא שנואוו ס'רעטכיד םעד
 םהיא טימ ןעבָאה סָאװ ,ןעדלעה ענייז רַאבקנַאד טינ זיא קלָאפ עש
 טנענוי רעשידיא דעד ןופ רעו .ןעטילענ ןוא טבעלעג םהיא רַאפ ןוא

 "יא ,עטסנהעש יד ןופ םענייא ,ןָאדרָאג ?כימ ןעמָאנ םעד טקנעדעג

 ןעדיא עשיסור יד ןופ עטכישעג יד סָאװ ,ןעמענ עטסעב יד ןופ םענ
 -רַאה ענייז ןעגניז ןעק ייז ןופ רעװ ?טגָאמרַאפ ןיא סע ןעו סָאה
 זנוא ןענָארט סָאװ ,טכיל ןופ ןוא םַאלפ ןופ טבעװעג ,םינונינ עגיצ
 -ןוא ןופ טלעװ רעכילרעדנואוו רעד ןיא ,רעביוצ א טימ יװ ,רעביא
 ? סעמאמ ןוא סעטַאט ערעזנוא ןופ !ןיינ ,סעבָאב ןֹוא סעדייז עדעז
 םורָאװ .טלעװ ענענייא רעזנוא עקַאט סָאד זיא ןעטלעז טינ רָאג ןוא
 א יװ רהעמ ןעבָאה ןָאדרָאג ?כימ ןופ רעדיל ןופ עהייר עצנאג ַא
 רַאפ ןעצונ טונ רהעז ךָאנ ןענעק ייז .,גנוטיידאב עשיראטסיח-רוטלוק
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 רעטסומ רעד ןיא שידיא ןייז ,ךַארּפש ןייז טּפיוהרעביא .ןילַא זנוא

 יא ךיל ןייז .הצילמ ןופ רוּפש ַא ןהֶא ,ןושל-עמַאמ םענייר ַא ןופ

 דילסקלָאפ סָאד .ץעועג ןעשיטעַאּפ ץ'כָאנ ןעטסָאמעג גנערטש טינ

 ,טעָאּפ םענרעדָאמ ם'נופ דיל סָאד יװ ,טמאצעננייא טינ לָאמנייק ןיא

 -סקלָאפ סאד .םַארג ןוא רעטעמ ןופ ,רוזעצ ןופ ןעצינערג עגנע יד ןיא

 רעד ןופ שטַאּפ רעד יװ ,לעגיופ ם'נופ דיל סָאד יוװ ,יירפ זיא דיל

 .דניוו ם'נופ ןעזיורב סָאד יװ ,דלַאו ם'נופ שיורעג רעד יוװ ,עילַאװכ

 ,םטיר רעייז ןעבָאה רעגניז עיירפ ס'רוטַאנ רעד יװ טקנוּפ רעבָא

 -סקלָאפ עטלעטסניקעגנוא סָאד ךיוא טָאה יױזַא ,עינָאמרַאה רעייז

 ןייז טינ טסעמ דילסקלָאפ סָאד .םטיר ןֹוא עינָאמרַאה ןייז דיל

 ַא טימ לָאמַא ןָאט ןייא ןיא ןײרַא טמענ סע ,רָאה ַא ףױא ןָאט

 רעבָא .רהעמ ןעבליז יירד טימ ,ייווצ טימ וליפַא לָאמא ,רהעמ עבליז

 ס'רעגניזסקלָאֿפ םעד עכלעוו ,ןעצעזעג ענייז קפס א ןהִא טָאה סע

 "עג טינ וצרעד זיא רע ןעוו ,רעבירַא ןעטלעז טערט שוח רעטנוזעג

 .המשנ ןייז ןיא טזיורב סָאװ ,םרוטש םעד ןופ ןעננואווצ



 ,.דלעפנעזָאר .ש

 ןָאדרָאג ביל הדוהי

 1830 (ליטס םעיינ) רעבמעצעד ןעט20 םעד

 ןעריובעג ענליוו ןיא זיא ,(א"צקת ,ולסכ א"כ)

 ןופ רעטכיד רעשידיא רעטסערג רעד ןעראוועג

 םעד ןוא ,ןָאדרָאג .7 .י ,עכָאּפע הלכשה רעד
 ,(ב"נרת ,לולא ד"כ) 1892 ,רעבמעטּפעס ןעט0

 .ןעברָאטשעג ,גרוברעטעּפ ןיא ,רע זיא

 ,טבעלעג רע טָאה רהֶאי גיצכעז-ןוא-ןייא

 רע ןיא ייז ןופ רהָאי ניצרעפ-ןוא-ןייא ןוא 0 ָ
 ,הלכשה ןופ טיבעג םעד ףיוא ןעוועג גיטעט = |
 לאעדיא רעטסכעה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,גנורעלקפיוא רעשידיא ןופ
 | ,טייצ ןייז ןופ

 ןייז .טקרעמאבמוא ןעמוקעגרָאפ טםינ ןזיא טייקגיטעט ןייז ןוא
 טינ ,ןעטַאטלוװזער ןהֶא ןעדנואוושרַאפ םטינ זיא טייברַא-סננורעלקפיוא

 ןופ בייל רעד , .תורוד ענידנעמוק יד רַאפ טינ ןוא רוד ןייז רַאפ
 ןעמָאנ םעד טָאה רע ןוא ,ןעמורעג םהיא ןעמ טָאה "טפאשלעזעג רעד
 | .טגיטכעראב

 ; גנוקריוו ןייז לַאסָאלָאק ןוא ןעוועג שנעמ רעד זיא סיורג םירָאוו
 ןוא טרָאװ ןייז גיגָאװ ;קיטירק ןייז נידיינש ןוא גיוא ןייז ףרַאש
 טיירב ןוא טייו ןעוועג ןיא ןעסיוו ןייז .עריטַאס ןייז גידנענערב
 עשידיא ןייז ןעוועג ךיוא ןיא טנייווצראפ ױזַא טקנוּפ ןוא טנייווצרַאפ

 --- עזָארּפ ןיא יצ ריש ןיא --- טכיירנעג טָאה םיטש ןייז ואוו ,תודמול

 ; ןערָאװעג ןעפַאשענ ןעטלעוו ןוא ןערָאװעג בורח ןעטלעוו ןענייז טרָאד
 ןערָאװעג טנעפעעג ןעגיוא ,ןערָאװעג ןעטכיולאב תוחומ ןענייז טרָאד
 ףמַאק םוצ טלעמַאזעג טרָאװ ןייז םורא ךיז ןעמ טָאה זייוותונחמ ןוא

 -שידיא ןרעדָאמ ַא ראפ ןוא טייקכילטלעוו רַאפ ,גנורעלקפיוא רַאפ

 | | .ןעבעל ךילשנעמ

 תופוקת ענעדיישראפ יירד ןיא רע טָאה ןעבעל ץרוק ןייז ןוא
 ,"הור, :רעדָא ,רעטלע ןוא רעטלע:לעטימ ,טגעגי :טלייטעגנייא

4284 
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 טריזירעטקַארַאכ תופוקת ייוצ עטשרע יד .,"גנושיוטנא, ןוא "ףמאק,

 : ןייֵלַא רע

 ןעמוקעג עזומ ענידלושמוא יד זיא ןַאד ,ןעוועג ננוי ןיב ךיא זַא,

 טהייואב תומולח טימ ,טיילגאב םיכָאלמ ןופ ,טדיילקעג סייוו רימ וצ

 -ךניירפ ןוא עביל ןופ ,געט עכילקילג ןופ ןעננוזעג ןעבָאה רימ ןוא

 ןוא ,טפנוקוצ ןוא ןעגנונעפָאה ןופ ןוא טייהיירפ ןוא תחנ ןופ ,טפַאש

 1892 ,16 .טּפעס .טשעג --- 1880 ,20 .צעד .בעג ,ןָאדרָאג ביל הדוהי

 רהיא וצ טסַאּפעג ױזַא ןעבָאה זלַאה רהיא ףיוא ןעמייר ךאלרינש יד
 .טכיזעג ךילטנעגוי

 קלאפ ןיימ בָאה ךיא ןַא ,ןערָאװעג רעטלע ןיב ךיא זַא ןוא

 םעד ןיא ,ןעדנואוו ענייז עלַא טימ ,ןערעלהעפ ענייז עלַא טימ ןהעזרעד
 עשלאפ ןוא רערהיפ עשירערהיפרַאפ ענייז --- ןייּפ ןייז ןופ לשווס
 רהיא ןזיא ,בָאר ַא יו ץרַאװש עזומ ןיימ זיא ןָא ןַאד ןופ --- רערהעל

 ךאלרינש-ןעמייר יד ןוא תוניק רהיא טגיל ננוצ ן'פיוא ,ךולפ לופ ליומ



 109 | ןָאדרָאג ביל הדוהי

 ן'םיוא ןעּפָארטןערערט עניימ ןענייז עזומ ןיימ ןופ ןזלַאה ן'פיוא

 | ."קלָאפ ןיימ ןופ קילגמוא
 עלַא .ןעװעג עטסרעװש יד םהיא זיא הפוקת עטירד יד ןוא

 -םיורא ךיז ןעבָאה ןעננונעפָאה עלַא ,ןעדנואוושרַאפ ןענייז ןעגנוהעז
 ייז ןופ ןיא "ןעזָאלבנעפייזג -- ןעלַאעדיא יד ןוא .שלַאפ ןעזיוועג

 ן'כָאנ רענייא ,ןערעדנא ן'כָאנ רענייא ןעצַאלּפ ייז ןוא ,ןערָאװעג

 ...ןערעדנַא

 גנופַאש ןימ רעדעי ןוא ,ןעגנופַאש ערהיא טימ הפוקת עדעי ןוא

 רעטשרע רעד ןיא רע טביירש .ל?יטס ןוא ךַארּפש רעדנוזאב רהיא טימ
 תודיקח טימ לופ ,ןעמעט עשילביב ףיוא ןעמעָאּפ ,סעילידיא :הפוקת
 רוד ןערעטלע םייב ןעװעג זיא רענייטש רעד יוװ ,ןעיפָאזָאליפ ןוא

 ,"לבימו דוד תבהא} רעבָא .טנערעלעג טָאה רע ןעמעוו ןופ ,רעטכיד

 ?ואש ןופ רעטכָאט יד ,לכימ ןוא דוד ךוטסַאּפ םעד ןעשיווצ עביל יד,

 עמעט רעד ףיוא ןיא סָאװ ,עטסדנערהיר ןוא עטסעב סָאד זיא ,"ךלמה

 טביילב סע ןוא ,"תוריקח , יד ּפָארַא טפרַאװ .,ןערָאװעג ןעבירשעג
 ןוא ןעדלעה עגידעבעל ,גנוטכיד עקרַאטש ןוא עסיורג א ךייא רַאפ
 סָאד .רוטארעטיל ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה רעד רַאפ רצוא ןַא

 דוד, :ןעמעָאּפ יױוצ ענהעש יד ןעגעוו ןענָאז ךיז טזָאל ענעגייא

 יד ןופ רעקרַאטש ןוא רעכעה ."ערפיטוּפ תב תנסא , ןוא "יליזרבו

 ןעגנוטכיד עשירָאטסיה ,עסיורג יירד ערעדנַא יד ןענייז ןעמעָאּפ יירד

 ."תוירא ינש ןיב , ןוא "םי תולוצמב ,"תודיקּפח-תיבב והיקדצ , :ענייז

 ןייז וצ רעבירַא ןיוש רע טהעג "טסערַא ןיא וחיקדצ , טימ רעבָא
 עמעָאּפ רעד וצ ננוטיילנייא יד .הפוקת רעטייוצ רעד ןופ גנוטכיד

 ן'רעביא עינילער ןופ טפַאשרעה רעד ףיוא קיטירק ענידיינש ַא ןיא

 .הכולמ ןיא ךיז ןעשימניירַא ס'איבנ םעד ףיוא ;ןעבעל ןענידנעכָאװ

 ךיז ןערעּפכורפ ייז ייב סָאװ ,םינבר יד ףיוא ןוא ןעטייהנעגעלעגנָא

 יד ןוא ןעטָאברַאפ יד ןוא םירוסא יד קרַאטש יױוזַא ךיז ןערהעמ ןוא

 -טנא רעכילטלעוו רעד טרעטש סָאװ ,ןעמיוצ וצ ןעמיוצ ןוא ןעמיוצ

 שנעמ ַא יװ ןעבעל וצ ניהעפמוא סע טכַאמ ןוא קלָאפ ןופ גנולקיוו

 רעטסכילקילנמוא רעד סע טָאה תונעט עלַא יד טָא .טלעוװו רעד ףיוא

 -םילקילנמוא ןוא ןעטסערג םעד ,והימרי וצ ,והיקדצ ,ךלמ רעשידיא

 | ,טייצ ןייז ןופ איבנ ןעטס

 ייב, :עמעָאּפ רעלאנָאיצַאנףיט ןייז ןופ ביֹוהְנֶא ןיא ךיוא ןוא

 -רעד ןעשידיא םעד ףיוא ךיז רע טנַאלקאב ,"ןהייצ יד ןיא ןעבייל

 ןעבירשעג זיא עמעָאּפ יד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא רענייטש-סננוהיצ

 רעד ףיוא ,גנוהיצרעד רעד ןופ טייקניזָאלקעװצ רעד ףיוא ; ןערָאװעג

 טימ םינבר יד ןופ ,םידימלת יד טימ םידמלמ יד ןופ גנורעדליוורַאפ

 יד ןופ ?יױמ ןיא רעטרעוו ענייז ןיירא טנעל רע רָאנ --- תולהק יד

 .ןעמונעג ןיא עמעט יד רעכלעוו ןופ ,הפוקת רענעי ןיא ןעדלעה
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 רערהעל ןעבָאה -- רע טביירש --- ןערהָאי רעטרעדנוה ?יפיוו

 ריד ןעמ טָאה סָאװ ןוא ,טיובעג ריד רַאפ םישרדמ-יתב ,טנערעלעג ךיד

 ןעטלַאה רעסַאװ ,ןלעפ ַא ןערעקַא ,טניװ ןעּפַאכ ?טנערעלעגסיוא
 ןהעג וצ ,העװ ,טנערעלעג ךיד טָאה'מ .יורטש ןעשערד ןוא ּפיז ַא ןיא

 וצ ;ןערעיומ ןֹוא ןעמיוצ רעטנוא ןערעדנוזוצּפָא ךיז ,ןעבעל ןעגעג

 ן'מולח ;לעמיה ןיא -- גידעבעל ןוא ,דרע'רד ףיוא ןעברָאטשעג ןייז
 -רַאפ טּפַאז ןייד ןיא רַאפרעד .םולח ןיא ןעדייר ןוא רָאװ ן'פיוא

 -ענסיוא -- טּפַארק ןייד ,טגידעלעגסיוא -- טסייג ןייד ,ןעדנואווש
 טָאה ביוטש-רעכיב טימ .ןעּפמורשעננייא םירעדענ יד ןוא טנעקירט

 ךיד ןעמ טָאה עימומ עגידעבעל ַא יו ןוא ,טּפָאטשעגנָא ךיד ןעמ

 .".װ ,זא .א ,תורוד ענידנעמוק יד רַאפ טלעטשענקעווַא

 -םיוא יד -- הפורת ןייא ,טייקנעסיוומוא יד --- קילנמוא ןייא
 .ףלכשה יד :טרָאװ ןייא טיס .טּפַאשנעסיװ יד ,גנודליב יד ,גנורעלק

 סָאװ ,עוויאַאנ ענעי וצ טרעהעגנָא טינ טָאה ןָאדרָאג רעבָא

 ךַארּפש רעד טימ גנורעלקפיוא ןופ ןוא הלכשה ןֹופ טדערעג ןעבָאה
 םהיא ןענייז גנודליב ןוא גנורעלקפיוא ."טסנוק רַאפ טסנוק , ןופ

 -סנעבעל עטננידַאבמוא ,ןעטייקכילצינ עלַאער ,ןעטרעוו עלעירעטַאמ

 יד ןעטלָאװ, קלאפ טרעלקענפיוא ןַא ייב םירָאװ .ןעשינעפרעדַאב

 --- עגיהעפ-סטייברַא יד ,טפַאשנעסיװ טימ ןעבענענּפָא ךיז ענידנעטשרַאפ
 ,רעטילימ ןיא טנידעג ןעטלָאװ עקדַאטש ;עירטסודניא ןוא הכאלמ טימ

 גנורעלקפיוא יד .,"ןעוועג ךילקילג רעקַא םייב ןעטלָאװ םירעיוּפ ןוא

 םינכש יד טימ רעקרַאפ ןעטשניוועג םעד טכַאמעג ךילנעמ םהיא טלָאװ
 ,ךיז ייב ןעבעל סָאד טכַאמענ רעגנירג ךיוא םהיא טלָאװ סע .םורא

 ןופ ןעפרָאװעגּפָארַא קלאפ עטרעלקענפיוא סָאד טלָאװ ן'לוע טנעזיוט

 .ןעכָארבעג סע טלָאװ ןעמיוצ טנעזיוט ןוא ןעטָאברַאפ טנעזיוט .ךיז
 ןהֶא טלעװ ַא .ךיז רַאפ ןהעזעג ךָאד סע טלָאװ טלעוו עיינ ַא ןוא

 םיתמ עגידעבעל ןהֶא ,םיקובד ןהֶא ,םילונלנ ןהִא ,תֹוחור ןהִא ,םידש
 טלעקײקעגּפָארַא ךָאד ךיז ןעטלָאװ עצנַאנ נרעב .םיפשכמ ןהֶא ןוא
 ןעדנואוושרַאפ ךיוא ןעטלָאװ ייז טימ םענייאניא ןוא ,ּפָאק ןייז ןופ
 -ניפרַאפ ןוא גרעב יד ןופ ןעניוצעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,סנעטָאש יד
 -ענסיוא ןיא סָאו ,הרוחש-הרמ יד .ןעבעל ס'נעדיא םעד טרעטס
 -םפיוא טעוװ ,"ענעהעזעג-טינ--ענידנעהעז, :תונחמ יד ןופ ןעגנַאג
 ןוא ןעגיױא ענעפָא טימ ןעבעל ן'פיוא ןעקוק טעוו'מ זַא ןוא .ןערעה
 םינלטב תונחמ עסיורג יד ןערעהפיוא ןעלעוו ןַאד -- ּפעק ערעטכינ

 -ַאנז ןוא ?תומש-ילעב , ,ךא?קינייא ןוא "םיקידצ , ,רעהעג-גידייל ןוא

 ,רעביירש-תועימק ןוא ,רעכערּפשּפָא ןוא ,רעזייוואב-םיתפומ ןוא ,סרעכ

 ןעציז סָאװ ,עצנַאג תונחמ --- רעהיצ-תונוידּפ ןוא ,רעבעג-תולוגס ןוא

 -ניא ן'טימ ןערעו סע טעװ סיוא ןוא .קראק ן'פיוא קלָאפ םעד
 "םירוחב ענייפ , ,"טיילעננוי ענעדייז , ,"רעדניק עשיתב-לעב , : טוטיטס



 01 | ןָאורָאג ביל הדוהי

 ןעוט ,טסעק ענירהעידגנַאל ףיוא ןעציז סָאװ ,עצנַאנ ןעקלָאּפ ץלַא --
 ןערהעמ ןוא רָאנ ךיז ןערעּפכורפ ,רעסַאװ עטלַאק ןיא טנַאה ןייק םינ
 רעד ףיוא ןוא טָאראב ס'טָאנ ףיוא טלעוו יד לופ ןעכַאמ ןוא ךיז
 ן'רעטנוא סָאװ ,ןהעטשרַאפ קלָאפ סָאד טעװ ןַאד .ןובשח ס'רעגיווש
 ,רעדנילב ַא ןופ .טבעל דרע'רד ףיוא סָאװ ןוא ךיז טניּפעג לעמיה
 רעד ןופ ,ןומה רענידנעטשרַאפ ַא ןערעװ טעװ עסַאמ רעשי'נלטב

 ץובק רעד ןוא .ץובק רעגיטפנינרַאפ ַא -- ?ינרַאדיסח,, רענערהָאפוצ |
 ןעלעוו סָאװ ,םינבר עטעדליבענ ,רערהיפ עטרעלקענפיוא ןעבָאה טעוו
 ןופ לוע םעד ןרעננירגרַאפ וצ ןיא עבַאנפיוא רעייז זַא ,ןהעטשרַאפ
 ןעזעיגילער ןיא זיולב טינ ןוא .ןעכַאמ רערעווש םהיא טינ ןוא ,ןעבעל

 ןעשידיא ןופ טייז יד ךיוא ?ייוו .ןעכילטפאשלעזענ ןיא ךיוא רָאנ ,ןיז

 ;נורעלקפיוא יד רָאנ סָאװ ,ןערערט ןוא טולב ןופ םוהת ַא זיא ןעבעל
 .ןעטישרַאפ וצ םהיא טכַאמ יד טָאה

 עש'להק יד ןוא "לעביטש-להק, סָאד ןיא סָאד -- סםוחת רעד
 ?לעביטש-?הק סָאד סיוא טהעז יו ןוא ,?עפעלכָאק

 -םוא --- יובעג ןייד ,ןייטש רערעטסניפ ַא -- טנעמַאדנופ ןייד,
 ,ענעכָארבעג רעצרעה -- טנעװו יד ןוא סנעקלַאב ענייד .גנונדרָא
 טיוה -- ךאד ןייד .עניטפינ ַא גנַאלש ַא -- ריט ןופ לעגיר רעד ןוא
 ןַארַאפ .קניט ןייד --- ןערערט ,ןעצכערק -- טפול ןייד ,טײלעמירָא ןופ
 ןַא ףיוא ?ייא ןַא ,"ןברוחל רכז, א ךיוא ןַארַאפ ,הזוזמ ע'רשכ ַא ָאד
 ןופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה הניכש ןייז ,ָאטינ ָאד ןיא טָאג רעבָא ,לייא
 -ניפ יד .דניז --- ריט ןיא .טולב -- לעדיטשייב ן'פיוא .ןענַאד
 רעד --- ?הקה-שאר רעד ןוא ,ןעלעווש ענייד טיה שינעדליו עטסרעטס
 -עננָא סָאװ ,רעדירב ערעזנוא ןֹופ טולב'ס םירָאװ .קלמע ןוֿפ ףתוש
 יד ;ענייד ךאלעקניוו עֶלַא ןופ זנוא וצ טיירש ,חלהק רעד ןערעה
 -רעטנוא ךילטנעפע ןערעוו ,םידיננ יד דובכל ענעטכַאשעג ,טיילעמירָא
 טמענ ,ןעלהָאצ םוצ טמוק סע ןַא ןוא ;טינ ?יומ ןייק ןענעפע ,טקירד
 ."ןהיז עניצנייא ערעייז ןוא עטצעל יד תוטורּפ ערעייז ייז ייב ּפִא ןעמ

 עמעָאּפ רעסיורג ס'נָאדרָאג ןופ תורוש ענלעצנייא ןענייז סָאד |
 יד רעטיר ענרעזייא טימ רע טפָארטש ָאד ."ןועמש ןב ףסוי ינש,
 ָאד ןערעוו ןעטייקשלַאפ עֶלַא .טפאשטריו עש'להק ענידטלָאמעד
 ,ֹוננע ןב רגמש סָאװ ,ןעיירעביור עֶלַא ,תוחיצר עלַא ,טלעטשעגסיורא

 ..להק ןיא עמירָא יד ןופ ןובשח ן'פיוא ךיז טביולרע ,להקה-שאר רעד
 -ניא םעד ,ןעצרוק ןיא ןליפַא ,ןעבעגוצרעביא טרָא סָאד זיא ָאד טינ
 ןענָאז ךיא ןומ ענענייא סָאד ןוא .עמעָאּפ רעסיורג רעד ןופ טלַאה
 ַאד ."דוי לש וצוק, :עמעָאּפ רעסיורנ רערעדנַא רעד ןעגעוו ךיוא
 ט'לספענ בר ַא טָאה ,"דויא א ,תוא ןַא בילוצ יו ,טלחעצרעד טרעוו

 .ןעבעל עצנַאג סָאד הנוגע ןא ןעבילבענ זיא יורפ עננוי א ןוא ,טג ַא
 םילוצ זיא טכער .,קילנמוא ןא ןעגנערב ןָאק "דוי, א זיולב טינ ןֹוא
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 ןהעגמוא גנַאלןעבעל א הרש לָאז "ּפוז רעגיד'חסּפ ןיא ןעטשרעג ַא,

 עשידיא עצנַאנ ַא לָאז "תבש-םוחת, ַא בילוצ ;רעזייה יד רעביא
 טרעדליש ץלא סָאד .לג .ד .א ,װ .זא .א ,ןהעגרעטנוא עילימַאפ

 ערענעלק ןֹוא ערעסערג ןיא ,ןעברַאפ עטסלעקנוט יד ןיא ןָאדרָאג
 ןערימרָאפער וצ טייקנידנעװטיונ יד ןעזייואב ףרַאד סָאװ ,ןעמעָאּפ

 -טיונ עגיזָאד יד ןהעיײא ןעלָאז םינבר ידכ רעבָא ,"ךורע-ןחלש , םעד

 .הלכשה -- גיטיונ ?כ םדוק ןזיא ,טייקגידנעוו

 זייב סָאד לא טינ זַא ,ןהעז וצ ןָא רע טביוה ןעכיג ןיא רעבָא
 הלכשה רעד ןיא טינ ןַא ןוא ,טייקנעסיוומוא רעד ןיא רָאנ טקעטש

 עלעטניּפ, ַא בילוצ בוא זַא ,טקרעמַאב רע .ננוטער עגיצנייא יד טגיל
 עצנַאג'ס ,הנוגע ןַא ,רעטכָאט עשידיא א ןעציז בר א טזָאל "דוי

 רעטעדליבעג ַא טזָאל ןעדליג רָאּפ ענירעביא ןַא בילוצ ןיא ,ןעבעל

 ..הצילח ףיוא ןעטרַאו ןוא רהֶאי ןהעציירד עצנַאנ ןעציז רעניבַאר

 ךיז ןעמוקאב "ןעדיא עטעדליבעג , טָאטשנָא זַא ,רע טהעז רעטייוו ווא

 -םיוא יד זַא ;ָאטינ רכז ןייק טרָאד זיא ןעדיא ןֹופ רעבָא ,עטעדליבעג

 -ָאטרָא יד יו ,רעמירפ ךס ַא "בלַאק םענעדלָאנ , םוצ ןעניד עטרעלקענ

 עיסקָאדָאטרָא רעד ןעשיווצ ןופ זַא ,ןעפָאה ןָאק'מ ביוא ןוא .עיסקָאד

 ,ןעפָאה וצ טינ ללכ רעבָא ןזיא ,עטרעלקענפיוא ןעמוקסיורא ןעלָאז

 םירָאװ .ןעדיא ןעמוקסיורא ןעלָאז עטרעלקענפיוא יד ןעשיווצ ןופ זַא

 ,קלָאפ רעייז ןופ ךיוא רָאנ ,ייז ןעפיױלטנַא עינילער רעד ןופ זיולב טינ
 -- זיא שידיא סָאװ ,ץלַא ןופ ןוא רוטלוק רעייז ןופ ,ךַארּפש רעייז ןופ

 : רע טהעז ןַאד

 ףיוא טלַאּפש א ,רע זיא טצַאלּפעג רָאנ ,ץַאלַאּפ רעניטכערּפ ַא,

 ןוא ךיז טלעקערב ןעקלַאב רעד ,ּפָארַא טלַאפ קניט רעד ,טלַאּפש ַא

 -- עגיכירק ןופ סע טלעמיוו סנעפיוה-ביוטש יד ןיא

 ; גיחור ךיז ןעלמערד סרעגעלעג ערעייז ףיוא --- עטלַא יד זיא,
 ייז ,עגנוי יד רעבָא .טינ ארומ ןייק ייז ןעבָאה ןעלַאפנייא רַאפ
 ."םענייא ךָאנ רענייא ,רעטסנעפ יד ךרוד ןעגנירּפש

 יידיא רעד ןופ לכיה רעד ,טניימעג זיוה עשידיא סָאד זיא סָאד

 ...הרות רעש

 הימ ןעמעוו רַאפ, : ךיל טמהיראב ןייז רע טביירש טלָאמעד

 ץרַאה רעטיב ןייז סיוא טסינ רע ואוו ,(? למע ינא ימל) "? ךיז ךיא
 עלַא סָאװ ,רעדניק ןוא רעדירב ,ןערעטלע :; תורוד יירד עלַא ףיוא

 .טיברַא ןייז טינ ,ןעלַאעדיא ענייז טינ ,רעטכיד םעד טינ ןענעקרענָא

 טימ ןעלדנַאה ,קלָאפ ןוא טָאג וצ ןעדנובעגוצ ,ןערעטלע יד,

 ןופ ,ייז ןעטכַאראפ -- ןעסיו .געט עצנַאנ תווצמ טימ ןוא הרוחס

 תוסרוקיּפַא ,דיל ןיא טקעטש טיוט, ?ייז ןעסייוו סָאװ --- קַאמשעג

 "ןעבעל טינ רעטכיד ן'טימ ןעמ רָאט ךַאד ןייא רעטנוא .גנוטכיד ןיא

 .ייז ןעיירש ױזַא
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 ייז ,עטרעלקענפיוא יד ןוא עטנערעלענ יד --- רעדירב יד ןוא,
 טזָאלרַאפ, :ןעקעטש ן'םיוא טרַאּפשעננָא ,רעטומ עטלַא יד ןעטכַאראפ

 טָאה יז ,רוטַארעטיל רחיא טזָאלרַאפ ,טלַא-וצ ןיוש זיא יז ,ךַארּפש יד

 רעדעי לָאז ךַארּפש-דנַאל ןייז וצ ,קעװא סע טפרַאװ ; םעט ןייק טינ
 ..."ןעדנעוו ךיז

 יז רימ ןענייז ןיוש ןֶא זייוודניק ןופ -- רעדניס ערעזנוא ןוא,
 טסייוו רע ,רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ,ייז ןעהעג סטרעװרָאּפ .דמערפ
 זיא'ס ןענַאװ ןופ ,טרָאד זיב רשפא {?ןענַאװ זיב ,ץענערג יד רעבָא
 "? קירוצ רהעקמוא ןייק ןיוש ָאטינ

 ,םינכש יד טימ "ןעבעלנעמַאזוצ , ,"גנובעלפיוא, ,"גנורעלקפיוא,

 -ַאּפ יד .ןעקלעוורַאפ ןעגנונעפָאה עֶלַא -- עכיילג טימ עכיילג יו
 -ןיא עשידיא יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןעטסיוװרַאפ 1881 ןופ ןעמָארג
 ןעבעל ךילשנעמ ַא ףיוא ןעגנונעּפָאה ןופ ןעצָארּפש עלַא ןעטנעגילעט
 .עיצַארגימע וצ רע טפור ננולפייווצרַאפ סיורג ןיא ןוא .דנַאלסור ןיא
 -רַאפ עלַא -- ךייר ןוא םיִרָא ,ננוי ןוא טלַא ,דנַאלסור ןופ קעװַא
 ! ןעגנַאנעג --- ןוא דנַאה ןיא ןעקעטש םעד ,טרוגעג ןעדנעל יד ,טגינייא

 רעדנא ןַא ןיא ,םייה ענענייא ןייק טינ ןעבָאה רימ ביוא ןוא,
 טייהיירפ ןופ טכיל סָאד ֹואו --- ןערהָאפרַאֿפ רימ ןעלעוו זיױהטסַאג
 -אב טינ טרעוו קלאפ ןייק ןוא שנעמ ןייק ואוו ; ןעמעלַא רַאפ טנייש
 ,גנוטכיר יד .?ןעביולג ןייז רַאפ טינ ןוא םַאטשּפָא ןייז רַאפ טגידייל
 ...עקירעמַא ,ךילריטַאנ

 יָאטױא , ןייז טימ רעקסניּפ סױרַא טמוק טייצ רעבלעזרעד ןיא
 טימ ןייא ט'הנעט רע ואוו ,(גנואיירפאב-טסבלעז) ?ןָאיצַאּפיצנַאמע
 ךיז ןוא ?רעזײה-טסַאג, טימ רהעמ ךיז ןענענונאב וצ םינ ןעדיא
 ןעטפערק עניימענלַא טימ ןוא ,דנַאל ?לעקיטש ןענייא ןַא םוא ןעהימַאב
 :ריש ןייז ןָאדרָאג טביירש -- ןעיובוצפיוא טרָאד זיוה ועגײא ןַא
 :רע טרהעלקרע ָאד .,(ינודא רדע) ?"עדרעה ס'טָאג

 ַא רָאנ ,עדניימעג עזעינילער ַא טינ ,רימ ןענייז קלאפ א טינ,
 רעטנוא סָאװ ,עשַאּפ ?עסיב סָאד רָאנ טהעז ּףָאש עדעי ואוו ,עדרעה
 טינ ךיז טמענ'מ ; טיונ ס'נעטייוצ םעד טינ טרַא םענייק ;} סיפ ענייז
 קּלָאפ ןעטָאשוצ ַאזַא ןעד ןָאק סָאװ --- ףליה רעניײמעגלַא ֹוצ ףיונוצ
 | - "9? ןָאטפיױא

 ,ננונעואב ןויצ-תבח יד ןַא ךיז טביוה סע זַא ,רעטעּפש רעבָא |
 רע .ןעננומענרעטנוא ערהיא עלַא טפלעה רע .רהיא טימ ןָאדרַאג זיא
 ,טינ טגָאמרַאֿפ רע .ןעפלעה וצ ליפ רהיא דנַאטשמיא טינ רעבָא ןיא
 רעד רַאפ טנַאמרַאֿפ טָאה רע סָאװ ,םזַאיזוטנע םעד ,רהיא עגונב
 -ייויצ עעדיא:םצע רעד ןֹופ טייקניטכיר רעד ןיא טינ ןוא .חלכשה
 ןעשידיא ם'נופ טייקניטכיט רעד ןיא טלעפייווצ רע רָאנ ,רֶע טלעפ

 ךַאװ, ןיא סָאװ ,ןעשנעמ ןעפיוה רעד טָא יצ ,טלעפייווצ רע .קלָאֿפ
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 -אב וליפַא רָאנ ןָאק ,"דרע'רד ףיוא ט'מולח'רַאפ ןוא לעמיה ןיא
 .יא "גנואיירפאב-טסבלעז, יו ,עעדיא ַאזַא ןופ סיורג יד ןעפיירג

 רעד ןוא טֹומ רעד ןעלהעפ םהיא טעװ ,ןעפיירנַאב יז רע לָאז ןוא

 ךיז טייקניהעפ עצנַאג ןייז .ןעכילקריוורַאפ וצ עעדיא יד רעיודסיוא

 ןעטלַאה וצ ךיז :וצרעד טדנעװרַאפ דיא רעד ךָאד טָאה ןעסַאּפוצוצ

 לעסיבַא ןוא טייקנילעפעג ,טייקנילעזטייל ןעכוז וצ ,,גינעטרעטנוא

 רע -- ןייז גידנעטשטסבלעז ךילרענריב-שיטילָאּפ - רעבָא ...תונלבס

 | ,טינ וליפַא סע טפיירנאב

 ןעזיילסיוא ןעדיא ןעפרַאד רעהירפ זַא ,ןָאדרָאג טניימ ראפרעד

 .טעװ םעדכַאנ טשרע ןוא ,גנופַאלקשראפ ןופ ,טסייג רעייז ,שפנ רעייז

 זופ םורַאד .,רעּפרעק םעד ןעזיילסיוא ןענעװו ןעטכארט ןענַאק ןעמ

 ,ן'לוע ג"ירת לָאמ ג"ירת יד ןופ ןעיירפאב ,?2 םדוק ,דיא רעד ךיז

 ךיז ייז ןעזומ רעהירפ ;ייז ףיוא ןעדָאלעגנָא ןעבָאה םינבר יד סָאװ

 ,ןעבעל ַא ךיוא ןיא ןעבעל ךילטלעװ זַא ,קנַאדעג םוצ ןעניואווענוצ

 ;רַאפרעד ןייז בירקמ ךיז ןוא וצרעד ןעבערטש וצ יאדכ זיא סע ןוא

 .ןעשנעמ ןעדעי ןופ טכער סָאד זיא ןָאט ןוא ןעקנעד ןופ טייהיירפ זַא

 .עקירעמַא רעביא לארשי-ץרא ןייק טורשרַאמ ס'נָאדרָאג טניל ראפרעד
 .ןערעוו טרעטיילעג ןעדיא יד ןעלעוו ,רע טניימ ,עקירעמַא ןיא ,טרָאד

 טרָאד .תורכש רעזעינילער ןופ ןערעטכינסיוא ךיז ייז ןעלעוו טרָאד

 עכילרענריב ןוא עשיטילָאּפ ןעצעש וצ ןענרעלסיוא ךיז ייז ןעלעוו

 -שיטילָאּפ ןופ עעדיא רעד רַאפ ןייז גיטייצ ייז ןעלעוו ןַאד --- טייהיירפ

 .טייקגידנעטשטסבלעז רעלַאגָאיצַאג ,רעכילרעגריב
 טינ ןעטרחעלקענפיוא ןייא רַאפ ןזַא ,טציא ךיוא רע טלַאה סיוועג

 רע טלַאה סיוועג .טינ טמענ'מ ןוא ,עטרהעלקענפיוא-טינ ןהעצ ןעמ
 ךיוא ןעדיא ןעלעו ןוא ןעזומ גנורהעלקפיוא והָא זַא ,טציא ךיוא
 .טפאשטכענק רעניטסייג ןוא רעשיזיפ רעייז ןיא ןעביילב רעטייוו

 ןופ טקנוּפ-טּפוה םסלַא ,הלכשה ןערידנַאנַאּפָארּפ וצ ןעפָא רעבָא

 עלַא ןענעג לעטימ-לייהזניצנייא סלַא ,טייקמאזקרעמפיוא-?לכ רעשידיא

 טינ רע טוט סָאד ,טינ רע ןָאק סָאד -- ןעטיונ ןוא ןעדייל עשידיא

 | ,רהעמ

 ,ןעבעל ןייז ןופ רהָאי נילדנהעצ ןעטצעל םעד רע טבע ױזַא
 .דנעלע וצרעד ןוא ,טיײקניזָאלטכַאמ ,גנושיוטנע ,גנולּפיײװצרַאפ ןיא

 -עג רעד ןופ טייו ,נרוברעטעּפ ןיא גידנעבעל ,ןָאדרָאנ ,5 .י םירָאװ

 טָאה ,רערעטעגרַאפ טָאהענ טָאה ,גנורעקלעפאב רעשידיא רעטכיד
 טינ רע טָאה טניירפ ענעבענרעביא ןייק רעבָא ,רערהערַאפ טַאהעג

 רעד ןיא רעבָא ,יירד-יווצ ַא -- ץניווָארּפ רעד ןיא רשפא .טַאהעג

 .טינ ןעניצנייא ןייק --- טנעהָאנ

 יד ןעװעג ןזיא סָאװ ,טנעגוי ענידנערידוטש עשידיא יד םירָאוװ

 ןוא ,"ןויצ-תבח, ,גנונעווַאב-סננובעלפיוא רעשידיא רעד ןופ ןירעגערט
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 ןךיא ,סַאג רעשידיא רעד ןיא ןעיטַאּפמיס ןוא גנומיטש ןעּפַאשעג טָאה

 -רעייפ רעייז ןעועג רע זיא טינ .,ןע'נָאדרָאג ןופ טנײנעגּפָא ןעוועג
 -סיינאב גונעג טגָאמרַאפ רע טָאה טינ ןוא רערהיפ רעייז טינ ,לייז

 ןעקעוו ן'רַאפ ןעטסנידרַאפ עסיורג ענייז ,ל?ַאעדיא רעייז רַאפ נורעטי
 ַא וצ ןוא טייקכילטלעוו וצ ,טייקכילרענריב ןצ קלאפ עשידיא סָאד

 ןהעגסיוארָאּפ טזומעג ךָאד טָאה סָאװ -- ,ןעבעל-רוטלוק ךילשנעמ
 -רַאפ עסיורג ענייז ;טרובעגרעדיװ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ עעדיא רעד
 סָאװ ,שיאערבעה ןופ גנובעלאב ןוא גנולקיוטנא רעד ראט ןעטסניד

 -םיוארעדיוו ןעלַאנָאיצַאנ םעד ןופ ?ייט רעטגנידאבמוא ןַא ךָאד זיא
 ,טצאשרעד טינ םנעגוי עשיטסַאיזוטנע ענעי טָאה סָאד -- ןעבעל

 .טזָאלרַאפ ןיילַא םהיא ןוא

 ן'בָאנ ךיוא םהיא טָאה םהיא וצ טייקטניינעג-טיג יד טא ןוא
 ןופ ןעמוק גָאט ןעניטנייה ן'םיוא זיב ךָאנ ןוא .טנלָאפרַאפ טיוט

 -לעה ַא ראפ סע ןעטלַאה סָאװ ,ךאלעזייא ןוא ןעלזייא טייצ וצ טייצ

 -כָאנ ךןוא בייל ןעטיוט םעד ןָאט וצ קירב ַא טייז רעייז ןופ טייקשיד

 .ןיירא רבק ןיא ןייטש א םהיא ןעפרַאװ
 ,ןעפרַאװכָאנ רבק ןיא םהיא טעוו'מ סָאוװ ,רענייטש יד ךיוא רעבָא

 סָאװ ,טימרעד ךיז טסיירטענסיוארָאפ ןוא ,ןהעזענסיוארָאפ רע טָאה
 ןייז ןיא ןעקוקניירא טעװ סָאװ ,ןעניפענ ךיז טעוװ רענייא שטָאכ
 ,טרָאװ ןייז ןהעטשרַאֿפ ןוא רעטעלב ?עטניב

 ןעקוק ליפ ;סָאמ רערעסערג ַא ןיא ןערָאװעג םיוקמ זיא סָאד ןוא
 סָאד רעבָא .השורי ןייז ןעּפעלשוצ ןוא --- ,רעטעלב ענייז ןיא ןיירא

 ענייז ןופ -- ערעדנַא יד ןופ ןעקריו ןוא ןָאט םוצ ןיוש טרעהעג

 .םישרוי עגיליושירפ



 ,גרובזניג לואש

 עדנַאװעל .7 טימ ןעשינעגעגַאב עניימ

 (ןעגנורעגישרע לעטעלב ַא)

 -טעלעב רעשידיא-שיסור רעטסואווַאב רעד

 -פיוו ןייק ןעוועג טינ זיא עדנַאװעל בייל טסיר

 ,קסנימ ןיא ןערָאװעגנ ןעריובעג ןיא רע ,רענ
 -יידַאב ַא ןעמונרַאפ םָאה ענליו רעבָא

 טָאה רע ;גנאנסנעבעל ןייז ןיא טרָא ןעדנעט

 -ייז ןופ טפלעה א יו רהעמ טכַארברַאפ ָאד

 טרידוטש רע טָאה ענליו ןיא .ןערהָאי ענ

 -רעד ;לוש-רעניבַאר עגיטרָאד יד טגידנעעג ןוא

 עכילטע ףיוא רָאנ טרעקענמוא ךיז רע טָאה ךָאנ

 ןיא רערהעל סלא טײברַאעג טָאה רע ואוו ,קסנימ ןייק קירוצ רהָאי
 רענירהָאי-28 רעד ןיא 1860 רהָאי ןיא ,לוש רעשידיא רעשיניורק ַא
 ַא ןעמָאנ ןעשירַארעטיל ַא ןעברָאװרע ןיוש ךיז טָא סָאװ ,עדנַאװעל
 -ַאװָאט ךינײלַאקַאב ָאּפעד,) "?םָארק-ײײלַאקַאב יד , ןאמָאר ןייז קנַאד
 ,"טעװסזַאר, לַאנרושז םעד ןיא טפאשרעטייברַאטימ ןייז ןוא ("ווָאר

 לעטש יד ןענָארקענ ָאד טָאה רע .ענליוו ןייק רעדיוו ןערהָאפעגרעבירַא
 ןיא ןוא רָאטַאנרעבונלַארענעג רענליוו םייב "יערוועי ינָאשטוא, ןופ

 .טיוט ןייז ןיב טעמכ ענליוו ןיא ןעבילבראפ

 -םנעריובעג ןייז וצ ןעדנובענוצ רהעז ןעוועג זיא עדנַאװעל .ל
 .שימייה טינ טל?היפענ טייצ עננַאל ַא ענליוו ןיא ךיז טָאה ןוא טדָאטש
 ןעמיטניא ןייז וצ ףירב עטכילטנעפערַאפ ענייז ןופ ןהעז וצ זיא סָאד
 ןעוועג זיא ןוא ענליוו ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו) דניקלַאז .י דניירפ
 -ַאר רענליו ןיא רערחהעל ןוא טעָאּפ ןעשיאערבעה םעד ןופ ןהוז ַא
 עדנַאװעל טנערפ םהיא וצ ףירב יד ןיא .(דניקלַאז המלש ,לוש-רעניב
 עטנַאקַאב עניטרָאד ענייז ןענעוו ,קסנימ ןעגעוו רעדנַאנַאֿפ גידנעטש
 ענליו ןיא טרהיפ רע זַא ,רדסכ ךיז טנָאלקאב רע ןוא ,דניירפ ןוא
 ןעװעג טייצ רענעי ןיא ןיא עדנַאװעל .ןעבעל םָאזנייא ןַא רהעז
 -אב ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעטכיזנָא עשירָאטַאילימיסַא טימ ןעננורדעגכרוד
 קרעוו ןעשיטסירטעלעב ןעטסעב ןייז ןיא ןעזיווענסיורא רָאלק סרעדנוז
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 ַא טימ טָאה רע .("ַאימערוו עיעשטַאירָאנ,) "טייצ עגידנעזיורב יד,
 -טלַא ערעייז ףיוא ,םיליכשמ רענליוו יד ףיוא טקוקעג ?וטיב ןעסיוועג

 ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד וצ טייקדמערפ רעייז ףיוא ,גנעג עשיקנערפ
 עשידָאמ-יינ יד ןופ ךיוא רעבָא .ייז ןופ טייוו ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע
 טָאה ,לוש עשיסור ַא ןעגנַאגענכרוד ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעטנעגילעטניא
 עשידיא וצ טייקניטלינכיילג רעייז טיס ; תחנ גינייו ןעבילקעג רע

 םהיא ייז ןעבָאה טייקמַאזבערטש רעשיטקַארּפ רעייז טימ ,ןעסערעטניא

 עניטסייג יד טָא זַא ,ךילנעמ רהעז זיא סע .ןעסױטשענּפָא ךיז ןופ
 יז זַא ,ןעטילעג גנַאל ױזַא טָאה עדנַאװעל רעכלעוו ןופ ,טײקמַאזנייא

 -קנארק רעשיכיסּפ רעד ןופ גנולקיווטנע רעד וצ טקריוועגטימ ?יפ טָאה
 יד ןיא טשרע .רבק םוצ טכארבענ גיטייצהירפ םהיא טָאה סָאוװ ,טייה
 רע80 ביֹוהנֶא ןופ ןעמָארנָאּפ יד ןעוו ,ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטצעל

 רעצנַאג ןייז ןיא שינערהעקרעביא ןַא ןעפורעגסױרַא ןעבָאה ןערהָאי
 רעליפָאניטסעלַאּפ רעד וצ ןענַאטשענוצ ןיא רע ןוא ,גנואיושנָא-טלעוו
 "ןויצ יבבוח, רענליוו יד וצ טרעטנהענרעד ךיז רע טָאה ,גנונעוואב
 ןיוש זיא סע רעבָא .דניירפ ענעבענעגרעביא ןענופענ ייז ןעשיווצ ןוא
 .טרעיולעג םהיא ףיוא ןיוש טָאה טיוט רעד ,טעּפש וצ ןעוועג

 ןיימ ןיא לָאמ ייוצ ןעמוקענסיוא רימ זיא ן'עדנַאװעל .? טימ

 ךיז טליוװ ןעשינענעגאב ייווצ יד טָא ןענעוו ןוא ,ךיז ןהעז וצ ןעבעל

 | .ןעלהעצרעד ןעצרוק ןיא ָאד ךימ

 עניימ ןיא ןיוש ךיא געלפ ,קסנימ ןיא רענעריובעג א ןיילַא

 ןעגנולהעצרע ןערעה ןעשנעמ ערעטלע ןופ טּפָא רהעז ןערהָאי-רעדניק

 .רעביירש ןעסיורג םעד ,ןַאמסדנַאל רעזנוא ןעגעוו ןעגנורעניארע ןוא
 ,רערהעל ןיימ טנעקַאב רעטעּפש ךימ טָאה קרעוו ס'עדנאועל טימ
 ןייק זנוא וצ ןערהָאפעגרעבירַא זיא רעכלעוו ,ןענַאבנעלענעצַאק ?אומש
 / רענליו ןעטסואוואב םעד ןופ קינעמילּפ א ןעוועג ,ענליוו ןופ קסנימ
 טימ ןעדנובענסיוא ןֹוא ןענָאבנעלענעצַאק שריה רעוט-ללכ ןוא ליכשמ
 -רע רעד ךימ טָאה רע .ץנענילעטניא רענליוו ןופ רעהעטשרָאפ יד

 ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיא-שיסור רעד טימ טריסערעטניארַאֿפ רעטש
 ַא .ןענַאמָאר ס'עדנאועל ןופ ןעסיירּפָא ןענעק טינ ךיז געלפ ךיא

 ערעטלע ?ייװ ,ראפרעד טָאהענ רימ רַאפ ייז ןעבָאה רעביוצ רעדנוזאכ

 -רע רעטסיימ ענייז ןופ סעמעט יד זַא ,ןעלהעצרעד ןעגעלפ ןעשנעמ

 ,ןעבעל רעקסנימ ןעכילקריוו ןופ ןערָאװעג ןעמונעגנ ןענייז ןעננולחעצ
 סָאװ ,ןעטייקכילנעזרעּפ ףיוא רענניפ ן'טימ טלעטייטעג טָאה ןעמ ןוא

 ןיב ךיא .קרעוו עשיטסירטעלעב ענייז ןיא ןעדלעה סלַא ןערירוניפ |
 ןיא סע ןוא .רערהערַאפ רעטרעטסינאב א ס'עדנַאװעל ןערָאװעג
 םוצ ןיב ,לענניא רענירהָאי12 ַא ,ךיא ןעוו זַא ,טינ רעדנואוו ןייק

 ,םיבורק עניטרָאד עניימ וצ טסַאנ וצ ענליוו ןייק ןעמוקענ לָאמ ןעטשרע
 םעד ףיוא ןָאט ןצ קוק ַא גנַאלרַאפ ן'טימ טנערבעג שממ ךיא בָאה
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 ןעועג ןענייז סָאװ ,םיבֹורק רענליוו עניימ .רעביירש ןעטבילעג
 ,םהיא וצ ןהעג ךימ ביילק ךיא זַא ,טנָאזענסיױא טינ ךיא בָאה ,םירחוס
 טינ וליפַא ייז ייב בָאה ךיא ; רימ ןופ קזוח ןעכַאמ טינ ןעלָאז ייז
 ןיב ךיא ;טגרָאזעג טינ ךיא בָאה םעד ןענעוו .סערדַא ןייז טנערּפעג

 רעטמהיראב רעד ואוו ,טסייו דיא רענליוו רעדעי זַא ,רעכיז ןעוועג
 ןוא שודיח ןיימ ןעווענ רעבָא זיא סיורג יו .טניואוו רעלעטשטפירש

 .1888 .טשעג -- 1888 .בעג ,עדנַאװעל .ל

 סָאג ןיא טלעטשענּפָא בָאה ךיא סָאװ ,ןעדיא יד ןעוו ,סורדראפ ןיימ

 ,טסואוועג טינ וליפַא ןעבָאה ,סערדַא ס'עדנַאװעל ןענעוו טנערפעג ןוא

 ךיא בָאה הימ סיורג טיס .ךיז טניפעג רע ןאוו ןוא ןיא רע רעוו

 הירפ רעד ןיא גָאט ןערעדנַא ן'פיוא ןוא סערדַא ןייז ןענָארקעג ךילדנע

 טינ ךיא בָאה טכַאנ עצנאנ יד טעמכ .ן'עדנַאװעל וצ קעװַא ךיא ןיב

 ,גנוסירנאב א ןעלעטשפיונוצ ןייא ןיא ןעטלַאהעג בָאה'כ ; ןעפָאלשענ
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 רַאפ גנורעדנואוואב ןיימ ןעקירדסיוא ןוא ןעגָאז םהיא לע ךיא סָאװ
 ךיא ןיב טירט ייב טירט ,שינעּפַאלקדץרַאה א טימ .,טנַאלַאט ןייז

 ןייז וצ טרהיפעג טָאה סָאװ ,ּפערט רערעטסניפ רעד רעביא ןעגנַאנעג
 בָאה ךיא .ןעװעג טינ ןיא ריט רעד ייב לעקעלג ןייק .גנוניואוו
 ךימ ךיא בָאה ףוסל ןוא ,ןָאט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ טייצ עגינייא
 רעד ףיוא ןוא ,טנעפעעג ךיז טָאה ריט יד .ןעּפַאלקוצנָא ןעסָאלשטנע
 רעטנַאזָאּפמיא גינעוו ,רעניסקיוועג-ץרוק ַא ןעזיוואב ךיז טָאה לעווש
 ,טַאלַאכ ןעטְלַא ןַא ןיא ןָאטעגנָא ,שנעמ

 ךיא בָאה -- ,עדנַאװעל 'ה םעד ןהעז ןעלעװ טלָאװ ךיא ---
 סע ןיא רוניפ יד טָא זַא ,ןעלַאפעננייא טינ ןליפַא ןיא רימ ,טגָאזעג

 ,טָאנּפָא ןיימ טעמב ,רעביירש רעטרהערַאפ ןיימ
 -נוא רהעז טרעטטנעעג רימ רע טָאה -- ,עדנַאװעל ןיב ךיא ---

 ? רהיא טפרַאד סָאװ --- ,ךילדניירפ

 טכַאנ עצנַאג יד בָאה ךיא סָאװ ,גנוסירנאב עטרעטסיינאב יד
 שידניק בָאה ךיא ןוא ,ּפָאק ןופ ןעגױלפעגסױרַא רימ זיא ,טיירגעג גנַאל
 , ...קרעוו ערעייא ןעפיוק ןעלעו טלָאװ ךיא, :ןָאטעג גָאז ַא

 טָאה -- ,קרעוו עניימ ןעפיוקראפ טימ טינ ךימ םהענרַאפ ךיא -- ||
 טעװ טרָאד ,גנולדנַאהכוב ַא ןיא טהענ -- טרעפטנעעג ןעקורט רע
 | | | .ןעגירק ייז רהיא

 -ךעד רָאנ ,ריט יד ןעכַאמוצ םייב ןעטלַאהעג ןיוש טָאה רע ןוא

 טיירג ,רעכילקילגנוא ןַא ,רעטלעמוטוצ ַא ָאד העטש ךיא יוװ ,גידנעהעז
 -עגניירא ךימ ןוא רעכייוו ןערָאװעג רע ןיא ,ךיז ןענײװרעדנַאנַאפ וצ
 טָאה ,ןעמונענפיוא ךימ טָאה רע ואוו ,רעמיצ סָאד .ךיז וצ ןעפור
 ,ןעװעג ניטנעק ןיא סע  ,ךילמייהנוא ,ןעזָאלענּפָא רהעז ןהעזעגסיוא
 סָאװ ,לעדץמ-טסניד ַא ןליפַא רָאנ ,ביױו ַא רָאנ טינ טלהעפ ָאד זַא
 ךיז גידנעסיוורעד .טייקכילטימעג ןוא טייקרעביוז ןעגעוו ןעגרָאז לָאז
 טינ ןיב ךיא יצ ,ןָאטעג גערפ ַא עדנַאװעל טָאה ,עילימַאפ ןיימ ןעגעוו
 םוק ךיא ןַא ,טגָאזעג בָאה ךיא זַא ןוא ,סנרובזניג רעקסנימ יד ןופ
 ,ןעטכיול וצ ןעביוהעגנָא ןעגיוא ס'עדנַאװעל ןבָאה ,קסנימ ןופ עקַאט
 ןעטָאשראפ ןוא קסנימ ןענעוו ןענערפרעדנַאנַאפ ןעמונעג ךימ טָאה רע
 ןעבעל יצ ?סָאג רעניצעביז רעזנוא טכַאמ סָאװ : תולאש טימ ךימ
 טריטסיזקע יצ ?ייז ןעוט סָאװ ןוא קסנימ ןיא ענעי ןוא ענעי ךָאנ
 ןוא ?להחֹוש ס'ריאמ הרש ךָאנ טהעטש יצ {ןיולק ס'ניקמוילב ךָאנ
 סע  .װ .ז .א ,.װ .ז .א ? עקבייל שמש רעגיטרָאד רעד טכַאמ סָאװ
 טייהלעצנייא עטסעדנימ עדעי טקנעדעג רע זַא ,ןהעז ןצ ןעוװעג ןיא
 נידעבעל טריסערעטניא םהיא ןַא ,קסנימ ןיא ןעבעל ןעגילָאמַא ןייז ןופ
 ,טדָאטש-סנעריובעג ןייז וצ ןָא ךיז רהעק סָאװ ,ץלַא

 םייב ןוא טייצ חעש ַא יװ רהעמ ןעטלַאהראפ ךימ טָאה עדנַאװעל
 ןעגיצרַאה א ןעבענוצרעביא ןעטעבעג ךימ רע טָאה ךיז ןענעגעזעג
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 ןופ קעװַא ןיב ךיא .קסנימ ןיא עטנַאקַאב ענילָאמא ענייז עַלַא םורג

 טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ץלָאטש ןעוועג ןיב'כ ;רענערירפוצ ַא םהיא

 "רעד ַא טימ יװ טעמכ רָאנ ,לעגניא ַא טימ יו טינ רימ טימ טדערעג

 עניימ ןעלהעצרעד וצ טָאהעג ארומ טינ ןיוש בָאה ךיא .םענעסקַאװ

 זַא ,טלהיפעג בָאה ךיא .,ן'עדנַאװעל וצ ךוזאב ןיימ ןעגעוו םיבורק

 ,ןעמונעגפיוא ךימ טָאה רע ױזַא יװ ,ןעסיוורעד ךיז ןעלעוו ייז ןעוו

 .ןעכַאלּפָא טינ רימ ןופ ןיוש ייז ןעלעווי

 אש

 ליפ טימ ןהעזעג ן'עדנַאװעפ .9 ךיא בָאה לָאמ ןעטייווצ םוצ

 .ןעדנעטשמוא ערעדנַא ייב רָאנ ,רעטעּפש ןערהָאי

 "רעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא טנעדוטס ַא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא

 טגעהַאנ ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,עטנַאקַאב רענליו עניימ ןופ .טעטיז

 .קנַארק גיטסיינ ןיא רע סָאד ,תועידי טאהעג ךיא בָאה ,ן'עדנַאװעֿפ וצ

 ןייק טכארבעג םהיא טָאה ןעמ זַא ,טסואוורעד ךימ ךיא בָאה ךָאנרעד

 רעשירטַאיכיסּפ ס'ירַאב ,רד ןיא ךיז טניפעג רע ןוא גרוברעטעּפ

 "ודעמ רעד ןופ טנעדוטס ַא ,רבח ַא םעניימ טימ םענייאניא ,קינילק

 .ןייז ֹוצ הלוח רקבמ םהיא קעװַא ןיהַא ךיא ןיב ,עימעדַאקַא רעשיניצ

 .רעכוזאב רַאֿפ רעמיצ ןיא טרהיפעגסיורא זנוא וצ םהיא טָאה ןעמ

 ןיא רע :ןערָאװעג טרעטיצרעד שממ ךיא ןיב ,םהיא גידנעהעזרעד

 סעּפע ןערָאװעג ןוא ,טרַאדעגסיױא ךילקערש ,הָארג גידנעטשלָאפ ןעוועג

 טצעזעגרעדינא ךיז טָאה עדנַאװעפ .ןענעקרעד וצ טינ טעמכ ,רענעלק

 .ךערּפשעג א טרהיפרַאפ םהיא טימ ןעבָאה רימ ןוא ,?הוטש ַא ףיוא

 רָאג ,ךַאז רעד ֹוצ ,רָאלק גידנעטשלַאפ טדערענ רע טָאה סננַאפנָא

 -עגנָא גנולצולּפ רע טָאה ךערּפשענ ןעטימ ןיא רָאנ .רעטנוזעג ַא יוװ

 ,זױמ א ןעגעװ םירוביד עניניזנוא ,עדליו טימ ןעטיש וצ ןעביוה

 -עגנָא עגיטבכיו חכמ טסעומשענ טכַאנ ענירָאפ טָאה רע רעכלעוו טימ

 ןוא ,ךילנערטרענוא ןעװעג זיא רעטייו םהיא ןערעה .ןעטייהנענעל

 ןעװעג ןיא םע .קינילק יד טזָאלרַאפ שינעלייא ןיא ןעבָאה רימ

 סָאװ ,טסייג ןעטבַאגַאב ,ןעסיורג ַא ןופ דליב סָאד ןהעז וצ ךילקערש

 ןעדנעקירד ַא טימ קעװַא ןיב ךיא .ןערָאװעג טלעקנוטראפ ױזַא זיא

 רעכילשנעמ רעד רַאפ גנונידיילאב ןוא גָאטהעװ ,רעמוק ןופ ?היפעג

 | .עדריוו

 -על ןיא ,1888 ץרעמ ןעט6 םעד ,רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ

 ןעבָאה "דָאכסָאװ, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא .ןעברָאטשעג עדנַאװ

 ,רעוט עכילטפאשלעזעג ןוא רעלעטשטפירש עשידיא ןעבילקעגפיונוצ ךיז

 -ראפ םעד ןעבענוצּפָא רענעש סָאװ ױזַא יו ,ןעטכארטאב וצ ידכ

 ירָאֹפ סלַא ןעוװעג ייברעד ןיב ךיא .דובכ ןעטצעל םעד םענעברָאטש

 יד ןיא ןעפרָאװעג רימ ךיז טָאה'ס ,ןעטנעדוטס עשידיא ןופ רעהעטש

 טָאה רעכלעוו ,ןָאדרָאג .7 .י טעֶָאּפ רעטסואווַאב רעד סָאװ ,ןעניוא
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 יד זַא ,ט'הנעט'עג ץלַא טָאה ,גנוטַארַאב רעד ןיא טגילייטאב ךיז
 ןעכַאמ טינ רעבירעד ףרַאד ןעמ ,ערעווש ,עגיהורנוא ןַא זיא טייצ
 -יישאב ךילגעמ טייוו יו היול יד ןענדרָאנייא ןוא שער ?יפ וצ ןייק
 ןַאד עקַאט ןענייז דנַאלסור ןיא ןעדנעטשמוא עשיטילַאּפ יד .רענעד
  ,ץעדנַאװעל ןופ גנוגידרעאב רעד ֹוצ רעבָא ,רעווש ןוא דנעקירד ןעוועג
 ןייק ךָאד סָאד טָאה ,קיטילָאּפ ןופ טייו ןענַאטשעג ןיא רעכלעוו
 -כיורֲאפ עגירעביא ס'נָאדרָאנ זַא ,ןייז ןָאק סע .טַאהעג טינ תוכייש
 -ענסיוא ןיא רע סָאװ ,תורצ ענעי ןופ ןעמונעג ךיז טָאה טייקגיט
 סקעז ףיוא םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,קירוצ רהָאי עכילטע טימ ןענַאטש
 -עג טָאה ָאד זַא ,ךילגעמ .בוג רעקצענָאלֶא ןיא טקישראפ ןעטַאנָאמ
 סָאװ ,טייקגיטכיזרעפייא יד ,"םירפוס תאנק, יד עילָאר א טליּפש
 ס'נָאדרָאג רעבָא ,יֹוזַא יצ יױזַא ,רעלעטשטפירש ןעשיווצ ךיז טפערט
 .קורדנייא ןערעוש ַא טכַאמעג טָאה גנוטלַאה

 ,םרָאװ-ךֹוב ןיא סיורא עגינייא רָאנ ןענייז קרעוו ס'עדנַאװעל ןופ
 -נעטלעז עשיפארנָאילביב עסיורנ ַא ןערָאװעג גנַאל ןיוש ןענייז ייז ןוא
 ןיא טעעזוצ ןענייז ןעגנולהעצרע ןוא ןענַאמָאר עטסיימ ענייז .טייה
 רהעז ןענייז סָאװ ,ןעגנוטייצ ןוא ןעלַאנרושז עשידיא-שיסור עטלַא יד
 א ןענַאטשטנע ןיא טױט ס'עדנַאװעל ךָאנ .ןעמוקאב וצ רעווש
 ףיורעד וליפַא זיא סע ןוא ,קרעװ ענייז עלַא ןעבעגוצסיורא טקעיָארּפ
 ענעהעזעגנָא עכילטע ןופ עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןערָאװעג טריזינַאגרָא
 ךַאז רעד ןופ סָאװ ,ןערעיודאב וצ זןיא סע .רעלעטשטפירש עשידיא
 -עלעב ענעי ןופ ןעװעג טינ זיא עדנַאװעל .,ןערָאװעג טשינרָאג זיא
 סעמעט עטכארטענסיוא יד ןוא עיזַאטנַאפ יד עכלעוו ייב ,ןעטסירט
 -ןלק ,רעמַאזקרעמפיוא ןַא ןעװעג ןיא רע .עילָאר עסיורג ַא ןעליּפש
 -פעה ןוא ןעטעשזויס ענייז ;טייקכילקרױו רעד ןופ רעטכאבָאאב רעג
 'ךיז ליו סע רעוו ןוא .ןעבעל ן'תמא םעד ןופ טּפעשעג רע טָאה ןעד
 יד רַאפ ןעדיא עשיסור יד ןופ ןעבעל ןעכילרעניא םעד טימ ןענעקאב
 ןהֶא ךיז ןָאק רעד ,טרעדנוהרהִָאי ןעגירָאפ ןוֿפ ןערהָאי רע80--0
 זעצנַאנ ַא ןעניפעג ייז ןיא טעװ רע ; ןחעגאב טינ קרעוו ס'עדנַאועל
 ,טרעוו ןעשירָאטסיח ןעסיורג ןופ לאידעטַאמ רצוא



 .ןיסיס י

 רעדינ עניז ןא רעמוצ םוקילא

 תורוד יירד סָאװ ,רעדיל ס'רעונוצ ןופ חכ רעד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא
 ףיוא ןוא טייברא רעד ייב ,ןעמייח יד ןוא ןעגנוזעג ןעבָאה ןעדיא

 רעדיל ס'רעזנוצ ןופ םרָאפ עגיטרַאנעגיא יד ? תוחמש
 .טלַאהניא רעייז ןוא

 ןוא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ,רעזנוצ םוקילא
 -יובעג ןיא ,רעגניז-סקלָאפ רעשידיא רעטסטכע
 -ַאטקָא ןעט28 .םעד ,ענליוו ןיא ןערָאװעג ןער
 .,סרָאי וינ ןיא ןעברָאטשעג זיא ןוא ,1840 ,רעב
 -ַאז ןעק ןעמ ,1918 ,רעבמעטּפעס ןעט22 םעד
 טינ ןיא טעָאּפסקלַָאפ רערעדנַא ןייק ןזַא ,ןעג
 -סקלָאפ עשידיא יד ייב טבילַאב ױזַא ןעוועג
 - ,עיצילַאנ ,ןעלױּפ ,דנַאלסור ,עטיל ןיא ןעשנעמ
 .רעזנוצ םוקילא ןעוועג זיא סע יוװ ,עינעמור

 רעטלע ןעדעי ןופ ןוא ןעסַאלק עלַא ןופ ןעדיא תורוד יירד
 ןוא תוחמש הףיוא ,טיײברַא רעד ייב ,ןעמייה יד ןיא ןעגנוזעג ןעבָאה
 םינוננ ענענייא ענייז טימ רעדיל ס'רעזנוצ ןעגנולייוורַאפ ײלרעלַא
 | ,ייז ןוצ

 עניצרַאה ס'רעזנוצ םוקילא ןיא ןעוועג ןיא חכ רעסיורג ַאזַא
 יד ןעוועג טינ ןענייז סע ןעדישרַאפ יו זַא ,ןעגנַאזעג עכילמיטסקלָאפ
 -נַא ןוא ןעננוניימ יד ןוא גנומענַאב-סנעבעל יד ,ןעגנורהַאפרע-סנעבעל
 יד ןעבָאה סָאװ ,ןעיורפ עשידיא ןוא ןעדיא עלַא יד ןופ ןעטכיז
 .ףושיכ רעייז ןיא ןעטלַאהעג ןעמעלַא ייז ןעבָאה ,ןעגנוזעגרעביא רעדיל
 טינ לָאמנייק טָאה רעזנוצ סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק םינ ,סָאד ןוא
 ןעדעי ןיא טָאה רע רָאנ ,ךיז טגניז סע פיוו ױזַא םתס ןעגנוזעג
 ןוא טנערעלעג ייברעד סעּפע טָאה ,ןיימ ַא טגיײלעגניירַא םענייז גנַאזעג
 ,טנַאמענ

 -אליפ --- רעדיל ,םילשמ-רעדיל ןעוועג ןענייז רעדיל ם'רעזנוצ
 ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא .לכשה רסומ ַא טימ ןעגנוטכארטאב עשיפָאז

 ?וק רעגיבלעזרעד טלעוו רעשידיא רעד ןיא ןעגנולקעג טָאה תורוד יירד

472 

 6 ותמוצאק אלסטער רק



 405 רעדיל ץנייז ןוא רפזנוצ םוקילא

 םינבר ,עמורפ ןוא םיליכשמ ,ןעדיא ײלרעלַא ןוא .רעזנוצ םוקילא ןופ

 ערעייז ןוא םיטַאבעלַאב ,טיילעמירַא ןוא םיריבנ ,ןעשנעמ עטסָארּפ ןוא

 --- ךאלדיימ-הלכ ןוא ךאלדיימטסניד ,סעטסָאבעלאב ,רעטײברַא ,םיתרשמ

 טימ םילשמ-רעדיל ,רסומ-רעדיל ס'רעזנוצ ןעגנוזעגכָאנ ןעבָאה עֶלַא

 .גנוקיצטנא רעניבלעזרעד

 ; 1840 ,98 .טקָא ,ענליוו ןיא .בעג ,רעזנוצ םוקילא
 .1018 ,29 .טפעס ,קרָאי ןונ ןוא .טשעג

 -נוצ םוקילא ןופ ףושיכ רעד ,חכ רעד ןענאטשאב זיא סָאװ ןיא

 | | | ? ןעננַאזעג ס'רעז

 רעייז סָאװ ,םעד ןיא ןענאטשאב ןזיא ץייר רעייז ןוא חכ רעייז
 ןיא לֹוק ס'רעזנוצ .רעטיופ ןוא ךילמיטסקלָאפ ױזַא ןעוועג זיא ןָאט

 ,קלָאפ ןופ רענייא ןעוועג זיא רעזנוצ ,קלָאפ ןייז ןופ םיטש .יד ןעוועג
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 .תומולח ןוא ןעגרָאז ענייז ןוא קֶלָאפ ן'טימ טבעלעג טָאה רע ןוא

 ןופ טָאה רע סָאװ ,רעדיל ךאלכיב יד ןופ םענייא וצ טרָאװרָאפ ַא ןיא

 ,ל'רפס ןיימ ,עשז-הענ, :ױזַא רע טנָאז ,ןעבענעגסיורא טייצ וצ טייצ
 ,םוטעמוא לופ ייז ,תותכ עֶלַא ייב ,םורא טלעוו רעד ןיא ריד העג
 ןעגעג ץלָאטש טינ ייז ,עמורפ יד ןעדיא יד רַאפ הענכה טימ העטש
 | ."המוא רעד ןופ םיליכשמ יד

 ,רעהענ םענייפ ןייז ןיא ןעגעלעג ןיא ןח רערעדנוזאב ס'רעזנוצ ןוא
 טונ ךיז טָאה רע .טייקרעטיול ןוא תומימת רעגידריווקרעמ ןייז ןיא
 יד ןעכענעג ןיילא םהיא טָאה ןוא גנַאזעג םענעגייא ןייז וצ טרעהענוצ

 -עמוא לֹופ , ןעוועג ןיא דיל ןייז ..ננוצאשּפָא עטסכילטקניּפ ,עטסכילרהע

 ןעועג לָאמטּפָא זיא סע שטָאכ ןוא ,"תותכ עשידיא עלַא  ייב ,"םוט

 טָאה ןוא עמורפ יד ייב ןעמונעגסיוא קראטש סע טָאה ,דיל-ףָארטש ַא
 .םיליכשמ יד טגידיילאב טינ רָאה א ףיוא ייברעד

 סעד טימ דיל ןייז ןעבעגעגוצ רעזנוצ טָאה ץייר ןערעדנוזאב ַא ןוא

 ןעפאשעג םהיא ייב .ךיז טָאה סָאװ ,ןונינ ןעכילמיטסקלָאפ םענייפ

 ןיא ןענייז ןוגינ ןוא טסקעט .,ךיל ןופ טסקעט ן'טימ גיטייצכיילג
 ,טלײטענרעדנַאנַאֿפ ןערעװו טינ ןענָאק ןוא סנייא רעדיל ס'רעזנוצ

 ,גירעהעג ןעצַאשּפֶא טינ רעדיל ענייז ןעמ ןָאק םינוגנ ס'רעזנוצ ןהֶא
 ,ןעמַאזוצ ןעסיגסיוא םהיא ייב ךיז ןענעלפ רעטרעוו ןוא עידָאלעמ לייוו
 טקנוּפ ,ךילגעממוא ןעוועג םהיא ייב ןיא ןערעדנַא םעד ןהֶא סנייא ןוא

 רעדיל ענייז ןעבָאה סָאװ ,יד רַאפ ךילפיירנַאבמוא ןעוועג זיא סע יװ

 .ןעננוזעגכָאנ

 רעד , דיל םוצ רהיפניירא ןַא ןיא ,ןעבירשעג טָאה ןיילַא רעזנוצ

 | | : ?רעטָאפ רעטלַא

 { רעזעל,
 ,רעדיל ענײמ לעכיב ןיא טגעײל רחיא בױא
 ,ןעבעגעגרעביא טיג ךײא ןעמ טָאה עידָאלעמ יד א
 !רעדירב עביל ,דליב טיפַארגָאטַאּֿפ ַא יװ סָאד זיא
 ,"ןעבעל -- טלהעפ סע רָאג ,גיטכיר ץלַא ,ךיז טכַאד

 -ַאּפמָאקַא ןוא רעדיל ןעגניז ןעטעָאּפ ןעגעלפ ןעטייצ ענילָאמא

 -סיוא טָאה ןעמ ןעו .טנעמורטסניא ןעשילַאקיזומ ַא ףיוא ךיז ןערינ

 ןערעוו ןעמונעג ןעבָאה רעכיב ןוא ,רעכיב ןעקורד ןופ טסנוק יד ןענופעג
 םוצ ךַאז א רהעמ ןערָאװעגנ ךינ עיזעָאּפ ןיא ,טײרּפשרַאפ רהעמ ץלַא

 עטקורדענ ,טרָאװ עטקורדעג סָאד רהעמ ;ןערעה םוצ יװ ,ןענעייל

 | .גנַאזעג טימ רעטרעוו יװ ,ןעפָארטס ןוא תורוש
 -רהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רעניצפופ יד ןיא טָאה רעזנוצ ןעוו

 יד ךָאנ זיא ,רעדיל ענייז ןענניז ןוא ןעביירש ןעביוהעגנָא טרעדנוה



 4719 רצדיל ץנייז ןוא רצזנוצ םוקילא

 טינ ךָאנ ןיא סע  .ביֹוהנֶא רהיא רַאפ ןענאטשעג רוטַארעטיל עשידיא

 סע .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןֹופ "עדייז; רעד ,עלעדנעמ ןעמוקעג

 ןענייז ךעלכיב רעבָא ,רעטכיד-סקלָאפ עדנעטיידאב ןעוועג ןיוש ןענייז

 -רֹושז ןוא ןעגנוטייצ ןייק ןופ ,גינעוו טיירּפשרַאפ ןעוועג קלָאפ ןיא

 רערעטסניפ רעמירַא רעד ףיוא טסואוועג טינ ךָאנ ןעמ טָאה ןעלַאנ

 ,סַאג רעשידיא

 עכילמיטסקלָאפ עניצרַאה ענייז טימ ןעמוקעג ןיא רעזנוצ ןעוו
 ,.טרעקַאוצ ןעוועג טינ דיל ןעשידיא ןופ דלעפ סָאד ךָאנ זיא ,ןעגנַאזעג
 רעכלעוו ,טנַאלַאט ןייז ,הרובג ס'רעזנוצ ןערעדנואוואב זומ ןעמ ןוא
 ניצנייא ,גיטרַאנענייא יוזַא זיא סָאװ ,דיל שידיא ןימ ַא ןעפַאשעג טָאה
 עיזעָאּפ זיא ן'רעזנוצ רַאפ .,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןימ ןייז ןיא

 רעזנוצ רעגניז-סקלָאפ רעד טרהיפ טלאהניא ןיא ןוא ,גנַאזעג ןעבילבעג

 .םילשמ עשילביב יד ןופ סוחי ןייז

 ןופ סיורא ןיא רע .קלָאפ םוצ טנהָאנ רהעז ןעוועג זיא רעזנוצ

 םהיא ןֹופ ןערעטייורעד ךיז טלָאװעג טינ לָאמנייק טָאה ןוא קלָאפ
 זיא דיל ןייז ןופ ?אירעטאמ רעד םהיא רעביא ךיז ןעביוהפיוא רעדָא

 ,שנעמ רערעדנוזאב א יוװ ,ןעבעל םענעגייא ןייז ןופ ןעוועג טינ לָאמנייק

 -ענ ןיא סָאד .ןעטייהנעגעלעגנָא-סקלָאפ ,ןעכַאז-ללכ ןופ לָאמעלַא רָאנ

 גנוסַאפפיוא ענעגייא ןייז ,גנוטכיר ענייזטסואוואב ַא םהיא ייב ןעוו

 עצנַאג ַא טַאהעג םעד ןענעװ טָאה רע טיײברַא רעשיטעֶאּפ ןייז ןופ

 זַא ,טביולגעג טָאה רע .עירָאעט עטכארטענכרוד ןעטייהלעצנייא ןיא

 גנַאזעג טימ סנייא ןעװעג םהיא רַאפ זיא גנוטכיד ןוא - ,רעגניז ַא

 ַא לָאמעלַא ןייז ףרַאד -- ,טרָאו ןופ ןיז ןעכילבעטשכוב םעד ןיא
 -ָאס, ,"עכילרענריב, ,עכילטפאשלעזעג ךס ַא יװ ,קלָאפ ןופ רעניד
 טסנוק, ןופ עירָאעט רעד ןופ ןעטלַאהעג טינ רע טָאה ,ןעטעָאּפ "עלאיצ

 ןענגנַאנעג םעד ןיא ןיא רע .ננַאזעג םשל גנַאזעג ןופ ,"טסנוק םשל

 .ערעדנַא עֶלַא ןופ רעטייוו ךָאנ

 :ריל ןייא ןיא טנָאז ,לשמל ,טַאטשלעדע דוד

 ,ןעגניז ךילחערפ ,רעדירב ,ךיא ןָאק יו,
 יד לַארעביא זיא גירק ןוא סָאה ןעװ

 ןעטעָאּפ ערעדנַא ןופ ןעפרואוורָאפ טרעהעג רע טָאה רעמָאט ןוא
 טנייו רע סָאװ ןוא ,ענורטס ןייא ץְלַא טהיצ רע סָאװ ,טייצ ןייז ןופ
 -ַאנַאפ ןענילָאמַא ןַא ןופ גָאטהעװ ןוא סעכ ן'טימ ייז רע טָאה ,רדסכ
 רעד ןופ קילג ן'רַאפ רעפמעק ןעשיטסילאעדיא ןַא ,טסיכרַאנַא ןעשיט
 : טרעפטנעעג ,טייהשנעמ רעמירָא
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 !ןעֶפַאלקש עמוד א ? טומ טימ גניזא
 ןעצַאיַאּפ יד ,רעצנעמ יד טפור
 ןעריזמַא ןעלָאז ײז זַא
 ."ןעצַאט יד טימ ,ןעקױפ טימ ךײא

 ,גידנעליוו טינ יוװ ,לָאמַא ךיוא טָאה טַאטשלעדע דוד וליפַא רעבָא

 -װָאב ףסוי ןוא .,קיריל רעכילנעזרעּפ ןיא סעיסרוקסקע עניילק טכַאמענ

 .םזיכרַאנַא) טסיכרַאנַא ןוא רעטכיד-רעטייברַא רעטייווצ .ַא ,רעווַאש
 -ירעמא רעד ןיא גנוטכיר עדנעשרעה יד ןעוועג ךָאנ טסלָאמאד ןיא

 ניניזטסואוואב ןיוש ךיז טָאה ,(ננונעוואב-רעטיײברַא רעשידיא רענַאק
 ,עיזעָאּפ רעניימעגלַא וצ ןעסירעג

 ענַארפ ןייק וליפַא לָאמנייק ענַארפ יד זיא ן'רעזנוצ רַאפ רעבָא
 ןייז טימ טכאמעג טינ ןעסימָארּפמָאק םוש ןייק טָאה רע .ןעוועג טינ

 רע סָאװ ,"רעלדעּפ םוצ, דיל ַא ןיא .רעגניז-סקלָאפ ַא יװ ,ןעסיוועג
 :רע טבכיירש ,אקירעמַא ןייק גידנעמוק ןיוש ,ןעבירשעגנָא טָאה

 ,ךעלגיופ ןופ ,ןעמולב ןופ ,ןעטעָאּפ ,רהיא טגניז סָאװ
 ! טבעלעגּפָא טײצ רהיא ןױש גנַאל טָאה דיל סָאד
 ,ךעלגיו ןיא רעדניק ןערעפעלשרַאפ ןצ טסַאּפ סָאד
 ! טפעצער-סגנולײה ןײז ןעטנַארק םעד רעסעב טיג
 ..תונכס א טביא טגיל ץלָאּפ רעײא ,טהעז רהיא
 ..3 ףוס רעד ןייז ןָאְק סָאװ
 ,תונמחר רעּפָארט ןײא עמ רעד ןצ ןצ טסיג
 ."ףָאש עטעשודנַאלבראפ יד געט א ףױא טרהיפ א

 רעגניז-סקלָאפ רעניצרַאה רעד טָאה טייקמאזקרעמפיוא גינעוו ױזַא

 ךָאנ טָאה רע זַא ,"עזומ , רענדָאמ-יינ םהיא רַאפ רעד ןעבעגעג רעזנוצ

 ןעּפָארט א רהיא וצ (!ןןעסינוצוצ , רעגניז ערעדנַא ןעטַאר טנָאקעג

 גנַאזעג .רעניד ַא ןוא רערהיפ ַא ןיא רענניז ַא םירָאו ,"תונמחר

 .טביולנעג רעזנוצ םוקילא טָאה ,קלָאפ םעד ןעצונ ןעגנערב זומ

 םהיא טָאה דיל ןופ "טייקכילצונ, רעד ןיא ןעביולג ןעפיט ןייז ןופ
 טָאה סָאװ ,קילנמוא רעכילקערש ַא ןליפַא ןעסיוטשסיורא טנעקעג טינ
 רעד ןיא טלעטשעג םהיא ןוא ןעבעל ץנַאנ ןייז ןעכָארבוצ גנולצולּפ
 ייב ןענייז ןערהָאי רעגיצעביז יד ןֹופ ביֹוהנֶא ןיא .בויא ַא ןופ ענַאל
 טָאה .רעדניק ריפ ענייז ןוא יורפ ןייז ערעלָאכ ןופ ןעברָאטשעג םהיא

 עכילנעזרעּפ ןיא ץרַאה רעטיב ןייז ןעסינסיוא טוואורּפעג רשפא רע
 ,רעטפיטרַאפ ?עסיבַא ןערָאװעג רָאנ ןיא דיל ןייז .ןיינ ?ןעגנַאזעג
 :טלָאמעד טביירש רע רעניד'תלחק ,רעשיטסימיסעּפ-שיּפָאזָאליפ
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 ,ןערהַאי טימ טלַא טרעװ טײצ יד

 ."גנוי קר זיט טײקגיבײא יד ווא

 .ךיל ַא ןיא טָאה ןוא ןעטלַאהעגנייא טינ ךיז רע טָאה לָאמנייא רָאנ
 זַא ,/םיטש רעטקיטשרַאפ ַא טימ, טצכערקענסיוא רהֶאי םענעי ןענעוו

 טעליוקעג, רעדניק ךס ַא טָאה ,"ףלא דמל שיר וית, רהָאי רעד ,רע

 א ןעגנערב םהיא לָאז רהָאי עיינ סָאד זַא ,טעב ןוא ,"ףלח ַא טימ
 -ילער-ףיט ,ןעמורפ א ןופ גנולעטש עננערטש יד ןזיא סָאד .טסיירט

 ןוא .קלָאפ ןופ רעניד ַא ,רענניזסקלָאפ ַא ןופ ןוא ןעשנעמ ןעזעיג

 ןיא סע ןעכלעוו ַא ןופ רוּפש ןייק טינ םהיא ייב ןעמ טניפעג רהעמ

 ןוא קלאפ רָאנ םהיא ייב ןיא ץלַא .סוגסיוא ןעשיריל ןעכילנעזרעּפ

 ןעניפענ "ןעלהיפענ, ןעמָאנ ן'טימ דיל א םענייז ןיא ,לרונ ס'קלָאפ

 | . ףָארטס ַאזַא רימ

 ,טָאה טפַארק 'שירטקעלע ץרַאה ןיימ;

 .טָארד רעגפארגעלעט ַא -- ןעװרעג עגײמ

 ןָאטעגנָא זיא גערב ןײא
 ןָאיצַאנ ןיימ ףיוא

 ;גנול םוצ רימ טמוס גערב רעטײװצ רעד

 ההעשעג סָאװ לָאז ײז
 ןהעז ,ןערעה סע לָאז ךיא

 ."קוופ רעד ןעצרַאה ןיא רימ טהילפ

 ןעסַאפרַאפ וצ טנַאלַאט ַא ןעזיוועגסיורא טָאה רעזנוצ םוקילא

 א טַאהעג טָאה רע .,טנעגוי רעהירפ רעד ןיא ךָאנ גנַאזעג טימ רעדיל
 -ענ טָאה רע ןוא ,עידָאלעמ רַאפ רעהעג םענייפ ַא ןוא םיטש ענייפ

 םענייפ ןייא טיול טיובעג לָאמעלַא ,ןעפָארטס ןיא רעדיל עננַאל ןעבירש

 ױזַא טקנוּפ .טרָא ןענירעהענ ן'פיוא לשמנ ןוא לשמ ן'טימ ,רעטסומ
 ַא טאהעג טָאה רע  .ןונינ רעד ןעדינַאּפמָאק םהיא ייב ךיז טנעלפ

 ,סָאמיזרעפ ןוא םטיר רַאפ ?היפענ ַא ןוא םַארג ןופ ?הַאװסיױא ןעכייר

 ןופ ןיז םעד טיול ,טריאירַאװ ,טרעדנעעג טָאה רע ןעכלעוו ,רעטעמ

 ןייז טָאה ךילנהעווענ .ףָארטס רעד ןופ לייט ןעדנעפערטאב םעד

 ךיז טָאה ױזַא טקנוּפ ןוא .ןעלייט עכלעזַא יירד רעדָא ייווצ ףָארטס

 -ישטער עלופססורדסיוא טימ ןזייוונעטייצ ,ןוגינ רעד ךיוא טרעדנעעג

 : .ןעטימניא רעדָא ביֹוהנֶא ןיא ןעוויטַאט

 ןעוועג זיא ןערהָאי עלעטימ ענייז זיב עיסעּפָארּפ ס'רעזנוצ םוקילא
 רעטסכעה רעד ףיוא ןעכביוהענפיוא תונחדב טָאה רע רעבָא ,תונחדב

 םהיא רַאפ םינחדב .גנוטכיד-ססלָאפ ןופ הגרדמ רעד וצ זיב ,ךיוה
 תונותח ףיוא םלוע םעד ןעוועג חמשמ ןעבָאה סָאװ ,םיצל ןעוועג ןענייז

 ,םינבר םורק טקוקעג ןעבָאה ןחדכ ן'פיוא .תוחמש עכילנהע ןוא
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 םהיא ןעבָאה טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןעדיא עמורפ רהעז ןוא םידמול

 םוקילא רעבָא .ןעדיא עניטלעווטנייה ,עטרעלקענפיוא יד טכַאראפ
 -םיוא טָאה סָאד .גנוטכַא ןוא עביל סנעמעלַא ןענואוועג טָאה רעזנוצ

 -כילרהע עכילרעניא ענענייא ןייז ןוא טנַאלַאט ןייז ןופ חכ רעד ןָאטעג

 ןעכילנהעוועג םעד ןיא ביוא .טייקכילמיטסקלָאפ ןוא טיײקצנַאג ,טייק
 זיא ,טייקבָארג ןֹוא תורקפה לעסיב שביה ַא טקעטשעג טָאה ןחדב
 ןוא .ןעמעלא םעד ןופ ץַאזנעגעג רעד ןעווענ אנליוומ ןחדב םוקילא

 טָאה ןוא גנודליב ,טייצ רעד ךָאנ טיול ,טנָאמרַאפ רע טָאה םעד ץוח

 | .טייצ רעד ןופ טסייג ן'טימ ןעטלַאהעגנָא

 ןיא .הלכשה ןופ םָארטש ן'טימ ןעגנַאנעגטימ רע זיא טשרעוצ
 ןייז (שיאערבעה ןוא שידיא ףיוא) ןעבירשעגנָא רע טָאה טייצ רענעי

 רדנסכלַא רעזייק , יו ,טלהעצרעד רע ואוו ,"םולב יד , דיל טמהיראב

 -וצ בלַאה ַא ןענופענ טָאה (רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא) "ייסָאר ןופ
 -ענפיוא סע טָאה ,לארשי קְלָאפ סָאד ,םולב עט'שלח'ראפ ,ענעטַָארט

 -ןאנַאפ רעדיוו ךיז טָאה יז ןוא ,ןָאזַאװ ַא ןיא טצנַאלפעננייא ,ןעביוה
 ,טהילבעגרעד

 ןיא ןוא ,הלכשה רעד ןיא טשיוטנא רעזנוצ ךיז טָאה רעטעּפש
 רענעי ןיא ,ןויצ תביח ןופ גנונעוואב רעד טימ ןערָאװעג ןעסירעגניה
 ,"עבָאס יד, רעדיל עטנַאקַאב ןעמעלַא ענייז ןעמַאשענ רע טָאה טייצ
 טא .ערעדנַא ןוא (שיאערבעה ןוא שידיא ףיוא עדייב) "ןויצ תביש

 : "עכָאס, רעטמהיראב רעד ןןפ ףָארטס ַא זיא

 עכָאס ןיא

 ,הכרב לזמ יד טגיל

 ןעבעל ןופ טילג רערהַאװ רעד

 .טלחעפ טיג רימ ךַאז ןײק

 ןעגרָאמהירּפ רעד טמוק סע

 ןעגרָאב ,ןעהײל טינ ףרַאד ךיא

 ןעגרָאז טיג ףרַאד זומ רעד

 .טלעג תואצוה גָאט ףיוא

 רעטניו ףױש טיירגעגוצ זיִא סע

 ,רעטנוזעג ט סיסטז א

 רעטנומ ץוַאג ךיוש ךיא ,היײז ךיט

 .טלעװ סעטָאג ןיט יירפ

 ןוא עיירפ סָאד רעזנוצ טכיילנרַאפ ןעפָארטס ענירעביא יד ןיא =

 םעד ןופ ןענעל ןעניד'כשוח ן'טימ רעױּפ םעד ןופ ןעבעל עכילרהע

 רעטניינ רעד ןיא טנידנע רע ןוא ,ָאטענ רעשידיא רעד ןיא רעמערק
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 -םיוא םהיא ןעבָאה ןויצ יבכוח יד ,ןויצ רַאפ הכרב ַא טימ ףָארטס

 -רַאפ עסיורנ טכַאמענ םוטעמוא טָאה ןעמ .טעֶאּפ רעייז יו ןעמונעג

 ןעגנילק ןעמונעג טָאה ןעמָאנ ןייז טימ ןוא ,ן'רעזנוצ טימ ןעגנולמאז

 ,אּפָארייא-חרזמ ןיא טלעוו עשידיא עצנַאנ יד

 -רַאפ ןעכַאמ וצ טנַאלַאט ןעכילרעדנואוו ַא טַָאהעג טָאה רעזנוצ |

 ןעגנוניישרע-רוטַאנ ,ןעכַאז ײלרעלַא ןופ סעירָאנעלַא ןעפאש וצ ,ןעכיילנ
 -ניוו ןוא רעמוז ,לעניופ רעד ,ניוא סָאד ,רענייז רעד .,ןעפירגאב .ןוא

 ,ןעבעל ס'נעשנעמ ן'פיוא גנוזייוונא ןֵא רע טניפעגנ ץלַא ןיא --- רעט

 -רַאה ענייז ןופ םענייא ןיא ,ןיז ןעשילַארָאמ ןוא ןעשיפָאזָאליפ ַא

 גנַאנ רעד םָארּפ רעד םהיא ייב טרעוװו ,"םָארּפ רעד, רעדיל עטסניצ

 ,ןעדייר ןוא ןעבעל םוצ רע טכַאמ ייברעד .ןעבעל ןעכילשנעמ ןופ

 ןערהיפ רעטניוו ן'טימ רעמוז רעד .ןעכַאז עֶלַא יד טריציפינָאזרעּפ רע

 רעו ,םעד ןענעוו ןעּפָארטס ?יפ ןיא חוכיו ןעניציו ןוא ןעננַאל ַא

 םעד ןענעו טלהעצרעד הנבל יד ; ןעשנעמ ן'רַאפ רעכילצונ זיא ייז ןופ

 .וו .זא .א ,דרע רעד ףיוא ןָא ךיז טהעז יז סָאװ ,תועשר ןוא טכערמוא
 ,"טרעדנוהרהַאי רעטנעצניינ רעד, ,דיל ןעטמהירַאב ַא ךָאנ ןיא

 -ַאב רע .הלכשה רעד ןיא ננושיוטנַא ערעטיב ס'רעזנוצ טננילק

 ןופ ןענָאזװצּפָא טלייאענוצ יוזַא ךיז ןעבָאה ןעדיא סָאװ ,ָאד טרעיוד

 : ביֹוהְנֶא רעד ןיא טא .,הנומא רעטלַא רעד

 ןעכָארטרַאּפ הינסכא ןיא ךיא ןיב עּפַארײא ןוא עיזַא ןופ
 ; רָאדירָאס ןעלָאמש ַא ןיא ןעפָאלש טעשטשָאמעגסיוא ךיז בָאה
 (וחטב -- טיײז ןירעטנוא ,הנומא ןעּפָאקןצ
 ײ"..רהָאי טרעדווה ןהעצעביז טלעצמירדעגּפָא בָאה ךיא

 ,קלָאֿפ םוצ ןעפרואוורָאפ ערעטיב יד וצ "רעפטנע, ןַא ןיא ןוא

 : רע טנָאז ,דיל ןופ "לייט ןעטייווצ , ַא ןיא ,טכַאמענ ָאד טָאה רע סָאװ

 ןערהָאי עטלַא עגײד ךרוד רעטעלב...,
 הָאטוצ ריד רעביא טָאה ןעמ סָאװ
 ןערָאלרַאֿפ ,טליּפשרַאּפ ןעװעג וטזיב לָאמ ליפ
  .ןָאק םעד טרָאּפ וטסמענ ףוס םוצ ןא
 גידלוש סָאװטע ךיוא וטזיב ךָאד
 .טייקגיפיול ץייד רַאּפ
 ,גידלודעגמוא גיבײא טזיב וד
 .טײצ רעד רַאּפ ר טסּפָאכ
 -- ,לעמיה ןיא טסַאילב 8 ןהעזרעד טסָאה
 .םתסה ןמ ןױש טגָאט
 לעמירד ןוּפ טײל ךָאנ טססעװ ןא טסלײא



 ןיסיס .י | / 0

 .םַאלּפ םעד טסשעלרַאּפ ןוא
 ןעטסָאמעג ןעבױלג םעד ןעד טָאה רעװ
 !גָאװ יד טסנוּפ ןעסיװ וצ
 ןעטסָאק רעײט ןעד ריד טלָאװ ליפ הא
 י?גָאמײב טגערבעג טלָאװיס זַא)

 ,ןעדיא ןעמורפ ןעדעי ןופ גנולעטש יד רעדיוו רימ ןעבָאה ָאד
 טרעטיצ סָאװ ,המשנ ןייז ןופ טייקצנַאג יד ןעטיהרַאפ ?ליוו סָאװ
 טָאה קלָאפ ןייז סָאװ ,השורי רעגיטסיינ רעסיורג רעטלַא רעד רעביא
 ערעטסניפ ליפיזַא ךרוד ןענַארטעגכרוד שפנ-תריסמ ליפיוזַא טימ

 | | .רעטרעדנוהרהָאי
 -גידריוקרעמ רעד ןוא רעטסכַאפנייא רעד ןעוועג ןיא רעזנוצ

 -רַאװ .ס ,רעשוראבז ?עולעו .ןעדיא ייב רעטכיד-סקלָאפ רעטס
 ןוא רעכילטלעו ךס א ןעוװעג ןענייז ןעדַאפדלָאג םהרבא ,יקסווַאש

 ױזַא ןעוועג טינ זיא רענייק רעבָא ,ן'רעזנוצ ןופ רעקיריל רהעמ ךיוא
 ן'טימ םעטָא ןייא ןיא טבעלענ טינ ױזַא טָאה ןוא קלאפ םוצ טנעהָאנ
 .רעזנוצ םוקילא יװ קלאפ



  (*רָאטנַאק בייל-הדוחי

 ,רייא 'ו ,ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רָאטנַאק בייל-הדוהי

 / ןיא ןזח ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ,1915 ,רייא ח"כ .טשעג ןוא ,9
 רדח ןיא גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקאב ."?וש דעסיורג , רעד
 -לעוװ ,רעטומ ןייז ןופ העּפשה רעד רעטנוא רע טָאה ,תובישי ןוא

 -וצּפִא ןעביוהעגנָא ךיז ,שיאערבעה טנעכייצעגסיוא טנעקעג טָאה עכ
 ןיא ןעמוקעגנָא זיא ,דוטארעטיל-חלכשה רעשיאערבעה רעד טימ ןעבעג

 רע עכלעוו ,רערימָאטישז רעד ןיא רעבירַא ,לוש-דעניבַאר רענליוו רעד

 ואו ,ןילרעב ןייק קעװַא רע ןיא ןאד .,1872 טנידנעענ ךיוא טָאה

 ךיוא רע טָאה רהָאי ןעטנָאמרעד ם'ניא .ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע
 םינימאמ ,ט"א ריש ַאטימ "רחשה , ןיא רוטַארעטיל רעד ןיא טריטויבעד

 -ול רעשיאערבעה רעד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןעבָאה'ס ואוו ,"ונחנא
 עשיטילָאּפָאמסָאק ןוא עלַאקידַאר יד גנַאלקּפָא ןִַא ןענופענ רוטַאדעט
 םעד ןיא ;ץנענילעטניא רעשיסור רענידסלאמאד רעד ןופ ןעננובערטש

 -ַאב יד ןענעג טנענוי עשידיא יד רָאטנַאק טנידייטרַאפ ריש ןעגיזָאד
 ןילדעב ןיא .ןעצרַאה ןיא טָאנ ןייק טינ טָאה יז זַא ,ןעננונידלוש

 "הריפצה , רעד ןופ רָאטקאדער רעשיטקַאפ רעד ןעוועג ךיוא רָאטנַאק זיא

 םוידוטש ןייז טנידנעעג ,"יוװקסָאמ סָאלָאנ , ןופ טנעדנַאּפסערָאק ןוא

 -קאפ ןעראווענ זיא רע ואוו ,גרוברעטעּפ ןייק ןעמוקענ רע זיא ,9
 -עג רע טָאה ,1880 ,רייא ."יערוועי יקסור, ןופ רָאטקאדער רעשיט

 ,"םויח, גנוטייצ עכילנעט עשיאערבעה עטשרע יד גרוברעטעּפ ןיא טעדנירג
 -בעה םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עכַאּפע עיינ ַא טנעפעעג טָאה סָאװ
 -טרָאװ ןוא רערהיפ ַא רַאפ ן'רָאטנַאק טכַאמענ ןוא טרָאװ ןעשיאער

 -בעה עטסעב יד ןופ םענייא ראפ ןוא טלעוו רעשידיא רעד ןיא רעגָאז
 ,188/ ףוס ,"םויה, ןופ גנַאגרעטנוא ן'כָאנ .,ןעטסינַאטעילעפ עשיאער
 -ניא רעבירא ןעמיוברעדעצ ןופ זיא ?טַאלבסקלָאפ עשידיא סָאד, ןעוו
 ןעראוועג ןעדאלעגנייא רָאטנַאק זיא ,יוועל לארשי ףתוש ןייז וצ ןעצנַאג

 ןעניצנייא טלָאמעד דנַאלסור ןיא ןעניזָאד םעד ןופ רָאטקַאדער סלַא
 טייקניטעט עשירארעטיל ןייז ןעביוהעגנָא טָאה רע ואוו ,טַאלבנעכָאװ
 גנוטייצ רעד ןיא רע טָאה 1888 רהָאי ןופ ךשמ ןיא ןוא שידיא ןיא

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעמיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזויר ןמלז
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 רָאטנַאק בייל-הדוהי : 1282

 ,םינָאנַא ןעטבכיזרעביא עשיטילָאּפ יד ןוא ןעלקיטרַא-טייל יד ןעבירשעג

 קירעצפַאצ לעולעװ ,לזעלג השמ פ"א ןענַאטעילעפ ענינייא ךיוא יו
 -ָאד םעד ןופ רעפעש יד ןופ םענייא רַאֿפ םהיא ןעכַאמ סָאװ ,.ַא .א

 -יא םוצ ענַאליײב , רעד ןיא .עסערּפ רעשידיא רעד ןיא דנַאשז ןעגיז

 טצעזעגרעביא הנופי ןב בלכ פ"א רע טָאה ,1888 ,"טַאלבסקלָאפ ןעשיד
 ןוא "ףיוה ןייז ןוא קידצ רערונַאדַאס רעד, ןעננודעדליש סַאצרָאּפ

 ."יילעדאל ןימ א, ט"א ן'ענייה ףיוא עידָארַאּפ א טכילטנעפערַאּפ
 ,(1889) "טַאלבסקלָאפ, ןופ רהָאי ןעטצעל םעד ןיא ןזַא ,סיוא טזייוו |

 טימ גנוטייצ רעד ןיא טניילעצ ןיוש ךיז טָאה יוועל ףרוטמ רעד ןעוו

 ןערָאװעג רָאטנַאק זיא ,תולבנ ןוא ןעיירע'תוטש ,ןעטייקדליוו ענייז עלַא
 -נוא ףוס םעד ןזיב טָאה רע םנה ,גנוטייצ רעד ןיא וויטקַא דענינייו
 -ער טינ לָאמנייק ךיוא טָאה רע .,רָאטקאדער סלַא ךיז ןעבירשעגרעט

 עי טָאה ע"ש שטָאכ ,סָאבעלַאב ןייז ןופ ן'תענושמ יד ףיוא טרינַא

 .-רַאפ ןֹוא ןעטנידיילַאב םעד ןופ ץוש ןיא ןעצונסיוא םהיא טוואורּפעג
 -רַאפ רעד רעבָא םהיא טרעהעג ראפרעד .טרָאװ ןעשידיא ןעטכעווש
 עטנעהַאנ ענייז רוטַארעטיל רעשידיא רעד וצ ןעהיצוצ ןופ טסניד
 רַאפ טכַאמענ טָאה רע יו טקנוּפ ,ןַאמשירפ דוד ןוא גורפ .ש דניירפ

 .ןע'נַאסנעלענעצַאק ?"י שיאערבעה ןוא שיסור ןיא רעלעטשטפירש ַא

 ןעזָאלרַאפ טזומעג רעטעּפש רָאטנַאק טָאה טײהקנַארק-ץרַאה ןייז בילוצ

 ,עוואביל ןיא 1904-1890 ,רעניבַאר ןערָאװעג זיא ןוא רוטַארעטיל יד
 -געטעדטפיוא ,עגיר ןיא 1909 רייא 'ח טניז ןוא ,ענליוו ןיא ךָאנרעד
 ("םלועה,, ,"חלשה,) רעשיאערבעה רעד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ גיד

 ,"דניירפ, ןופ רעטייברַאטימ סלַא טּפיוהרעד ,עסערּפ רעשידיא ןוא

 -לַא ן'רעטנוא ןוא ירקימימ פ"א ןענָאטעילעּפ ןעבירשעג טָאה רע ואוו

 -רוטַארעטיל עגינייא ךיוא ,"ךעלעטלעוו טימ טלעוו א, לעטיט םעניימעג

 ןייז ןופ תושר ןיא ךיז טניפעג וויכרא ןייז .ןעלקיטרַא עשירָאטסיה

 -ַאק ןעשידיא ןופ טסיטרַא ןעטמירַאב םעד ןופ יורפ רעד ,רעטכָאט

 .סלעאבימ-יספאוו עווקסָאמ ןיא רעטַאעט-דעמ



 .גנַאל .ח

 רענליו רעד -- ןַאהַאק .בא

 (ןעגנוטכַארטרַאפ ןוא ןעננוטכַאבָאעב עכילטע)

 ןייק טינ ןעצנַאגניא זיא ,ענליוו טינ םיוא

 .,םייה

 ם'ניא ןיײרַא ,ךיז טכַאד ,זיא סולשַאב ַאזַא
 -ענ טָאה רע שטָאכ ,ןאהאק .בַא ןופ ןעבעל

 .ןעבענענ טינ ךיז רדנ אזַא סיוו
 ןופ רעטעלב,)} ןעגנורעניארע ענייז ןיא

 רע טלהעצרעד ,(דנַאב רעטשרע ,"ןעבעל ןיימ
 ךָאנ ןיא רע  .ענליו ןופ רהָאפּפָא ןייז ןופ

 ןַאד טָאה רע .ןערהאי עש'רוחב יד ןיא ןיירַא טשרע ,גנוי רָאג ןעוועג
 שזילעוו ןייק רע זיא ןערהָאפענ .לָאמעלַא ףיױא ענליוו ןעזָאלרַאפ
 רע טָאה ענליוו ןייק רהעמ רעבָא ,עלוש ַא ןיא רערהעל ַא ןערעוו וצ
 -םור ןופ קעװַא ןעצנַאנניא רעטעּפש זיא רע .טרהעקעגקירוצ טינ ךיז
 ןעבָאה החּפשמ ןייז טינ ןוא רע טינ .עקירעמַא ןייק טזיירעג ,דנַאל

 ןעצנאג ן'םיוא ענליו טימ ךיז רע טנענעזענ סָאד זַא זא ,טרעלקעג
 -עג ןערהָאפּפָא ןייז ןופ נָאט רעד ןיא ןענעוװטסעד ןופ ;ןעבעל
 ןופ גנורַאפרע רעד ןיא "נעט עטסנידריוקרעמ יד ןופ רענייא ,, ןעוו
 טינ זיא החּפשמ רעזנוא, :ןופרעד טלהעצרעד רע  .החּפשמ ןייז
 ייז ןופ רעצימיא ןעוו ןעטלעז .ןערהָאפוצמורַא ןעוועג טניואוועג

 יד יו רעטייױו ןהַאב םעד ןעכיורבעג וצ טייהנענעלעג ַא טָאהעג טָאה
 ןעצפופ ןיא ןערהָאפוצ טנעלפ ןעמ רעכלעוו וצ ,אקיעליו עיצנַאטס

 א ןופ ןעמָאנ רעד יו ןעננולקעג ייז טָאה קסבעטיו .טייצ טונימ

 ,קסבעטיוו ןיא רָאנ טינ ןערהָאפ ךיא ףרַאד ָאד ןוא .,טדָאטש רעטייוו
 -ַאב םהיא ןעגנַאנעג ןיא החּפשמ עצנַאנ יד ..."!רעטייוו ךיוא רָאנ
 עלא טימ ,רעטעפ רעד ,עמהומ יד ,עמַאמ יד ,רעטָאפ רעד, .ןעטיילג
 עמאמ יד, ...'ַאקיעליװ זיב טיילנַאב ךימ ןעבָאה עֶלַא --- רעדניק

 רעד ןיא ךילדנע, ...ןעניוושעג ןוא ןעניוא יד ןיא טקוקעג רימ טָאה

 ;טזלאהענ ,טשוקעג ךיז טָאה ןעפ ;אקיעליו ןיא ןעמוקעננָא גוצ
 -ייז רעדניק יד ;טנייװעג טָאה עמהומ יד ;טנייוועג טָאה עמַאמ יד
 ןעמונעג ךיז טָאה גוצ רעד, .."רימ םורַא ןעננורּפשעגמורַא ןענ
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 ,םייקכילנעזרעּפ-"ןַאהַאק .בַא רעד ןופ ןערידוטש םייב ןעכיורבעג םהיא

 לָאז ןעמ ןעוו ,ןָאט ןענירעהעג םעד ןהָא ןָאט-ננולק ַא ןעק רע זַא ,טצונ

 מ ַא 'ז קורדסיוא רעד

 וד רָאּפ עטצעל יד טייז ןעסַאמ עשידיא יד ןופ ןעב

 הֶא שנע

 וכ עסיורג עטלהעצעג יד ןֹופ זיא רעכלעוו ,ןַאמסדנַאֿל רענ

 -ליוו ןעטמירַאב ם'נופ ןעטייקניטעט עֶלַא --- ןעטייקגיטעט ענייז טרהיפ

 םִא טרעוו םייה ַא ן

 -על ם'ניא תוח

 .טייצ רעזנוא ןופ תור

 "עג ױזַא ט

 .1888 ןיא ןַאהַאק ,בא
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 סָאװ ,דנאטשוציטסייג םעד פא טלעניּפש סע
 רהעמ טייקכילנעזרעּפ ןייז טר

 ,לָאמ עלַא ףיוא םייח ַא ןחָא ןעבילב

 ױזַא ,טדָאטש-םייה ןייז ןופ קעװַא ןַאהַאק

 יה א ןיא יו ןעוועג ןיב ךיא ; עסַאלב ַא
 טהעטש עמַאמ יד יו טסוקעג ךיא בָאה ?ירעטס

 -עג ןוא .בַא ןיא

 ...טעלּפ-רענ

 נע 5 ן'כרוד ; ןערהיר

 גנַאל .ה



 י רטנליוו רצד --- ןַאהַאק .בא
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 .ןעפָארטעגוצ ןייז םהיא ןעגעוו ןעק קורדסיוא רעד זא ,ביולנ ךיא ,רעבָא

 "ידיא ם'ניא שנעמ רעטסכילטנעּפע רעד גָאט-וצ-טנייה זיא ןַאהַאק .בַא
 "יוא ןעזיירק עטיירב-עטיירב ןיא ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןבעל ןעש

 רערהערַאפ ןעבירשעג םהיא ןעגעוו ןעבָאה'ס } ןעצינערג עשידיא יד רעס
 ; עטשרע יד יו רהעמ עטצעל יד ,רענגעג ערעטיב ךיוא ,רעקיטירק ןוא
 ; ךארּפש ןייא יו רהעמ ףיוא םהיא ןעגעו ןעמ טָאה ןעבירשעג ןוא
 טָאה רע סָאװ ,עיצוטיטסניא-?סטרעוורַאפ , יד ,קרעוו עסיורג ןייז ןוא
 ,ןיײַא-גָאט ךָאד טפרַאװ ,רהָאי גילדנעצ עכילטע ןופ ךשמ ַא ןיא ןעפַאשעג
 ; טערטרָאּפ ןייז ףיוא ןעסַאּפ-טכיל עפרַאש ,טיירב ןוא טייוו ,סיױאדגָאט

 ןעכילרעניא ןייז ,ןעמיטניא-ניטסייג ןייז ןופ ןעסייוו ,רעבָא ,עגינעוו
 -כיוו יד ןֹופ ןייז ףרַאד "םייה ַא ןהֶא שנעמ ַא; טקנוּפ רעד .ןעבעל
 .םהיא ןופ גנוריזירעטקַאראכ ַא ןיא ןעכירטש עטסגיט

 -עוש א רהעמ ,טרָא ןעטמיטשַאב ַא ןֹהֶא ןיא רע ,טסייה סָאד
 טייקכילטלעו .טסענ א ןיא רעטעלוטרַאפ א טינ ,טלַאטשעג עדנעב
 ,זיירק ןוא דנַאל ןערָאלרַאפ טָאה רע זא ,טולב ןייז ןיא ןיירַא ױזַא זיא

 -עטיל רעד ןיא םזילַאער ןופ רענָאֿפ רעטסלַאטורב רעד ,רע אקוד
 -עװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעביירטנָא רעברַאה רעד ,רוטַאר

 -ַאב עלַא ןופ רעפָארטשַאב ןוא רעפָארטש רעד ,טייקרעטכינ וצ גנוג

 וצ טָאטשנא ןעגנומיורטראפ וצ ךיז ןעוועריקרַאפ ייז ןעוו ,ןעגנוגעוו
 ..ןעדָאב ַא ןהֶא ןיא רע אקוד -- טייקכילקריוו ףיוא ןעטערט

 -ַאזינַאקירעמא , ןעטסערג םעד יווװ ךילנהעוועג םהיא טצַאש ןעמ
 ןַא ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןופ רעיוב רעד ןעוועג זיא רע ,?רָאט

 ן'טימ עקירעמא טרחהיפענניירַא רהיא ןיא טָאה רע .,ליטס רענַאקירעמַא

 רע .טלעוו רעיינ רעד ןופ ןעבעל ןעניטעּפמיא ן'טימ ,ּפַאלקעג ןעצנַאג

 טָאה רע .קיטסילַאנרושז רעשידיא-שינַאקירעמַא רעד ןופ רעפעש רעד זיא
 -ירעמַא ןעדעוװו וצ עסַאמ-ןעטנַארגימיא עשידיא יד ןעצלָאמשעג ?לכב

 ןערעוו וצ רָאנ ,עקירעמַא ןיא ןעבעלוצנייא ךיז רָאנ טינ ;טריזינַאק

 ם'נופ רעדניצנָא רעד ןעװעג ןיא רע .סנייא ןעצנַאגניא רהיא טימ
 ,ננוי ןוא טלַא ,"ענירג, יד ןופ רעּפוטשנײרַא רעד ,ןעוויוא-ץלעמש
 -עהילג א טאהעג ןוא ,ןײרַא ּפָאטץלעמש ןעשינַאקירעמַא ןעסיורג ןיא

 ּפיט רעיינ א ןעזייואב ןעמונעג ךילדנע ךיז טָאה סע ןעוו האנה עגיד

 -רעניא ןעצלָאמשעגרעביא ,רענַאקירעמַא רענעצלָאמשעגרעביא רעד ,דיא
 .עּפָאריײא ןיא רעטבילרַאפ א ןעבילבעג רע ןיא ןיילַא ןוא ,ךיל

 -יירש ןעבָאה עקאט ךיז ןעגעמ עּפָארייא ןייק סעזייר עטּפָא ענייז
 -טבילרַאפ ןייז ,גנַארד רעדנַא ןַא ןיא ייז רעטניה ;ןעליצ עשרעב
 | .עּפָארייא ןיא טייק

 טרעװ יז .סיוא טינ טהענ סָאװ ,טייקטבילרַאפ א ןיא סע ןוא
 | .רעלהיק ,רעסַאלב טינ

 רעטסטיוו רעד .םורַא טינ רע טרהָאפ אפונ עקירעמא ןיא
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 ןענייז ,ןעמוקעג לָאמא עקירעמא ןיא ןיא רע ןעכלעוו וצ ,טקנוּפ
 ןוא ָאנַאקיש -- ןעטַאטש ןרעטסעוװ-לעטימ יד ןופ טעטש רָאּפ א

 -ניילק ,לעיצניװָארּפ עקירעמַא ןיא ןיילַא םהיא רַאפ  .סיאול .טס

 ןיא ןעשינעהעשעג טימ ךיז טריסערעטניארַאפ רע ןעוו .גידלעטעטש

 רָאטּפלוקס ןעטסואווַאב םעד ןופ טייברַא יד ,טסויב רָאמרַאמ ס/ ןַאהַאק .בא
 עירעלַאג טסנֹוק רעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,רַאקייד רענייוו סעזָאמ

 .ןָאטגנושַאוװ ןיא םואעזומ ןעלַאנָאיצַאנ רענַאקירעמַא םעד ןופ

 ."עװַאקישט , ןענייז ייז זַא ,להיפענ א טימ רעמיא סָאד זיא ,עקירעמא

 .םייה ןייז טינ זיא עקירעמַא

 ליפ ױזַא עקירעמא ןיא ךָאד טָאה רע .ןערעדנואוו וצ ךיז זיא'ס

 יצ ,דלעפ ןעשידיא ן'פיוא אקוד טינ ןוא ,טקריוועג ,ןעפאשעג



 7 רעגליוו רֶצֹד --- ןַאהַאק .בַא

 -אב רעטיײברַא רעשידיא רעד ןופ רעוװעדָאהסיױא ןוא רעביוהנא םלַא
 -םקלָאפ עשיריא יד ןופ רעהיצרע ןוא טסילַאנרושז סלא יצ ,גנוגעוו
 ףיוא ןיא רע  ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא-רעטַאעט סלא יצ ,ןעסאמ
 רענעי ןופ -- רוטַארעטיל רעגַאקירעמַא רעד ןופ עטכישעג רעטעלב

 רענַאקירעמַא יד ןוא ,טבעלעג טָאה סללעוַאה ןעיד סָאיליװ ןעוו ,טייצ
 -טסניק רהעמ ַא טימ טליפעגסיוא ןערעוו ןעביוהעגנָא טָאה רוטַארעטיל
 טקנּפ ןוא טלַאהניאסנעבעל ןענינָאװ רהעמ ַא ןוא ןעשירעל
 -טינ) רעגאְקירעֶמַא רעד ןופ עטכישעג רעטעלב ףיוא רע ןיא ױזַא
 פעינעד ןופ ןעטייצ יד ןופ --- גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס (רעשידיא
 וצ ןעדָאטעמ עשינַאקירעמַא ןעכוז ןעביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו ,ןָאיל-עד

 ןיא ןעמעלא םעד טימ ןוא ,ןעננובערטש עשיטסילאיצאס ןעכיירגרעד

 | / !םייה ןייז טינ עסירעמַא

 טייצ טרעדנוהרהַאי ןעבלַאה א רעכעה קראי וינ ןיא ןעבעל ןייז
 םהיא ייב ןיא קראי ןינ .ןעמונעגוצ טינ עּפָארייא ןופ המשנ ןייז טָאה
 ,טלעװ יד ןיא קרָאי וינ .טרַאקדנַאל רענַאקירעמַא רעד ףיוא טינ
 ..ענליוו טניל עּפָארייא ןיא ץענרע ןוא ,עּפָארייא זיא טלעוװ יד ןוא

 רעטירד ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב,) ךיז ןופ טלהעצרעד רע
 -עמא ןופ עזייר רעטשרע ןייז ףיוא טלהיפעג טָאה רע ױזַא יו (דנַאב
 םהיא ןיא'ס ןָאדנָאל ןיא ןעמוקעגנָא ןיא רע .עּפָארייא ןייק עקיר

 .עקירעמא טינ ,עּפָאריא טינ ,ןיהַא טינ ,רעהַא טינ ןעוועג ןעטרָאד

 יד יו שרעדנא סיוא ןעהעז ןעסַאנ רענָאדנָאל יד ףיוא ןעשנעמ יד ,
 רעניימעגלַא רעדנַא ןַא ,ןערוניפ ערעדנא .קראי ןינ ןופ ןעשנעמ
 ךיא זַא, ..ערעדנַא ךיוא ןענייז סענעצס-ןעסַאג יד ןוא ,קורדנייא
 ןיב ךיא ואוו ,טלעו רעד ןופ לייט רענעי ןיא ,עּפָארייא ןיא ןיב

 -ןָאפ ןיא ךיא בָאה סָאד -- ןעסקאוועגפיוא ןוא ןערָאװעג ןערָאבעג

 ןעבָאה רימ יו ךיילנ, --- רעבָא ,רַאפרעד ..."טלהיפענ טינ ןָאד

 -עּפָאריא רעד ןופ גערב םעד ,גערב ןעשיזיוצנארפ םעד טכיירגרעד
 זַא ,ןייזטסואװַאב ַא ןעמונעגכרוד רימ טָאה ,דנַאלטּפיוה רעשיא
 רעכלעוו ףיוא ,דרע יד ,ןערָאװעג ןערָאבעג ךיא ןיב דרע רעזיד ףיוא

 ןופ גנוצעזטרָאפ ַא רימ רַאפ ןיא ,ןעטָארטעגּפױרַא טציא בָאה ךיא
 ןעו .ענליו ןוא עזערבדָאּפ טהעטש סע רעכלעוו ףיוא ,דרע רענעי
 ןיא טאהעג גידנעליו םינ ךיא בָאה ,ןהעג ןעמונעג טָאה גוצ רעד

 ךיא .ענליו וצ רעטנעהענ ךימ טגנערב עדנוקעס עדעי ןזא ,ןעניז
 .ןייז וצ ןיא סע ןעוו ןעטרָאד גנונפָאה ןייק טַאהעג טינ ןַאד בָאה
 וצ םוק ןוא ,דרע רעבלעזרעד ףיוא ןיב ךיא זַא ,רעבָא ,?היפעג רעד

 .-י/ ?יֿפענינונעת א ןעוועג זיא ,רעטנעהענ ןוא רעטנעהענ

 ,םייה ןייז ןעבילבעג זיא ענליוו

 טימ ןעבעלסיוא ךיז גידנעטשלופ .םייה עלופ ןייק טינ רעבָא = |
 -"ענליוו-רַאפ יד ןעגָאלש רָאנ דע טמענ טַּפָא .םינ סָאד ,ןיינ --- רחיא
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 רהיא ןיא טניפעג רע .סרעטכעלעג עדנעסייב טימ עּפָאריײיא עטעוו

 ןופ ןעניוא טימ טלעוװ רעד וצ גנוהיצַאב ַא ,סעש-רוחכב-הבישי ליפוצ

 .ןעגנוגעװַאב עשיאעּפָאריא עלַא ןיא תונלטב טהעז רע ,סעקינזיולק

 עשיאעּפָאריײא ןענעו ןעדער טרעה רע ןעוו לעּפתנ טינ טרעוו רע

 עשיאעּפָארייא יד ייברַאפ ןַאד םהיא טפיול ןעניוא יד רַאפ .רוטלוק

 ןַאד ןוא ,דרַאדנַאטס-סנעבעל ןענירעדינ ,טײקנענַאטשעגּפָא ,טײקטלַא

 עניטָאלב ןיא ךיז ןעמ טעװעדָאה ,ןעקנעדעג רימָאֿל :סיוא רע טפור

 ..! ןעבָאה טינ ןעבעל םוצ םענרַאפ ןעסיורג ןייק ןעמ ןעק ,ךַאלטעטש

 ןוא עּפָאריײא ןעשיווצ םהיא ןיא גירק רענידנעטש ַא ןָא-טהענ'ס

 -ויא ןיא טייקטבילרַאפ ןייז ךַאװ רעדיוװ טרעװ דלאב עקירעמא

 ןַא רע טביוה ןענירעד ןעטימ ןיא רעבָא ,רהיא ןופ טכַאל רע .,עּפָאר

 -רַאפ רהעמ ,ץנעגילעטניא רהעמ ןעדיא-ארמנ ןעשימייה ַא ןיא ןהעז

 -ָארּפ רענַאקירעמַא ןעטסניטכיוו ם'ניא יװ ,טלעוו רעד רַאפ סינדנעטש

 ןעשיווצ ןערהיפ ןע'תמא עדייב ןוא ,תמא ןענייז ןעטייז עדייב .רָאסעּפ

 ןיילַא רע ןוא ,טלעוװ-ןעקנַאדעג ןוא ןעצרַאה ןייז ןיא המחלמ ַא ךיז

 ַא ןוא ,המחלמ עבילרעהפיואנוא ןַא ,ןעדייב טימ המחלמ ַא טרהיפ

 .ןעבָאה טינ םייה ןייק ןעק שנעמ-המחלמ

 -געטש ןייק טינ טָאה רע .םייה-חמשנ ַא ףיוא ךיוא טהעג סָאד

 רע ןעװו .ןערעוװ טרעווילגרַאפ זיב סערעטניא-חומ ןוא דץרַאה ןעגיד

 ןעװ ליפא ,גיטכירפיוא רעמיא רע ןיא ,ןיילַא ךיז טרעדליש

 םיג רע .ךיז ףױא קיטירק ענידנעדינש ַא ןייז ןָאק סָאד

 א יװ ןעציקס עשיפַארגָאיבַאטױא ענייז ןיא ןָא ןיילַא ךיז

 דַאנ ַאזַא םימ - ."רענינרַאפטינג ַא ,"אנקמ לעב, ַא ,"טסיאָאגע ,

 ,סָאד ןופ רעטיהּפָא ןַא ,רענעסעזעננייא ןַא ןייז ךָאד רע ףרַאד ,רוט

 ענייז ןופ ןעטַאטלוזער יד ןיא רעטערונעגנייא ןַא ,טגָאמרַאפ רע סָאװ

 ןעגידנעטש ַא ןהֶא ןיא ןוא ,דָארג ךיז רע טפרַאװאוצ ,ןעטייקגיטעט

 רעד ןיא ןיירַא רע זיא .תוחוכ עשירעפעש ענייז רַאפ ךיוא טרָא

 ,"דיַאס-טסיא , רעד וצ ןעניוצעג םהיא טָאה ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא

 "רָאפפ ן'טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ;"סטרעוורָאפ, םעד ןעיוב ּוצ

 -עטיל רענַאקירעמַא רעד וצ קירוצ ןענַארטעג םהיא טָאה ,"סטרעוו

 ,רעטיב םהיא זיא ןעבעל עש'להק סָאד זַא ,ךיז טגָאלקַאב רע .רוטַאר

 -- ֿפֶא רע טערט ;ןהעגוצקעװַא ןעשטייב טימ יװ םהיא טנָאלש סע

 .קירוצ ןהעג וצ ןעגָאי םהיא טמענ

 ,גיטעמוא םהיא זיא קירוצ-ןוא-ןיה ןענעוװ-רעדנַאװ יד ףיוא ןוא

 .שינעסעיץראה ַא -- סָאד יװ רהעמ

 ןיא שנעמ רעד זיא ױזַא .ןייז טינ ,םינּפַא ,רע ןעק שרעדנַא

 טכַאמ עדייבעג-"סטרעוװרָאּפ, רעד ןיא רעמיצ-עיצקַאדער ןייז ןופ .םהיא

 .רעכיב טימ סעצילָאּפ ןעשיווצ ךיז-ןעצעזַאב וצ ףיוא טרָא ןייס טינ רע

 רע .עלייוו ַא רַאפ ןעמוקוצניירַא ףיוא רעמיצ גידייפ ַא יו טעמב זיא'ס
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 רעדיוו רע טעוװ דלַאב ןוא ,טלעוו רעסיורג רעד ןיא ץעגרע ןעוועג זיא
 -עווש ןייק ָאטינ .גנוניואוו עטַאוװירּפ ןייז ךיוא זיא יוזַא .,ןהעגקעווַא
 סָאװ ,ךוב סָאד .טנעװ יד ףיוא רעדליב עגירעביא ןייק ,?עבעמ ער

 רע הףרַאד ,יושיאס .גונעג םהיא ןיא ,טנעמָאמ ן'פיוא טנעייל רע

 רעסיורג רעד ןיא ץעגרע ןייז וצ ןעקַאּפ ןעמענ ךיז רעדיוו דלַאב
 -נַא ןַא ןיא ןעגרָאס ,הריד אזא ןיא טנייה רע טניואו .טלעוו

 ןיא רקיע רעד .רעמיצזלעטָאה ַא ןיא רָאנ ןענרָאמרעביא ןוא ,רערעד

 ןוא ןעזירּפַאק ערעייז טימ ןעשנעמ ןענעק ,ןעבעל סָאד ןהעז ךָאד

 ןעבעל ךילשנעמ יװ ןעקוקוצ ,ןעסאנ ענישיור ףיוא ןייז ,ןעסערעטניא

 ,רעדיו טגייטש ןוא ,טְלַאפ ןוא טנייטש ,ךיז טעילַאװכ ,טמָארטש
 ַא םהיא רַאפ --- עמַארד-טלעוו עסיורג ,עסיורג יד ,סערעטניא זיא ןירעד
 ,טלעו רעד טימ ןענייוואוצטימ ןוא ןעכַאלוצטימ טייהנעגעלעג

 ,עּפָאריא רעביא סעזייר ענייז ןופ רענייא ףיוא ,קירוצ ןערהָאי

 ךיז רע טָאה ,גרעבמעל ןיא גידנעייז .עיצילַאנ ןיא ןעװענ רע ןיא

 -ַאג יד ןעוועג ןיא סָאד ,דָארב ןופ טייו טינ זיא רע זא ,טּפאכעג
 עטשרע ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאלסור ןעבעל טדָאטש-ץינערנ עשיציל

 ןופ קעװַא 1882 רהָאי ןיא ןיא רע יוװ ךיילג דנאלסיוא ןיא טדָאטש

 -הָאפ וצ ןעהיצ ןעמונעג םהיא טָאה סע יװ רע טלהעצרעד ,דנַאלסור

 רע טָאה ,ענליוו ןעכוזַאב ,דנַאלסור ןיא ןערהָאפניירַא .דָארב ןייק ןער

 ,ענליו טינ בוא, :ןעירשענ םהיא ןיא ץרַאה יד טָאה .,טנעקעג טינ

 'ו "!ךָארב ןייז שטָאכ לָאז ָאט ,ענליוו םייה עטלַא ןיימ
 :ןעלעטשקעוװַא ,ךיז טכוד ,ייברעד ןעק'מ

 טינ ןעצנַאגניא זיא ,טינ ץענרע ןיא ןיא ,ענליוו טינ ביוא ---

 | ...םייה ןייק

 ..טלעוו רעד ייב ןענַאמ טהעג אטילד םילשורי

 ,קעװַא ןעלעוו ןערהָאי .גנוטיידַאב רעשירָאטסיה ןופ טקַאפ ַא

 -נוא .טשירפענּפָא ןערעװו רעדיו ןוא רעדיו טעוװ טקַאפ רעד ןוא

 רעגנַאק רעד ןיא טקַאפ םעד ןעמענניירַא טעװ קְלֶאפ שירעריטרַאמ רעז

 רע ןיא געט עגיטציא יד ןיא .ןעבעל וצ שינעלגנַאר ןופ עטכישעג

 ,ןעשנעמ ףיונוצ ןערהיפ סָאװ ,טנעה עשיטסימ יד ,לָאבמיס א

 טימ עטכישעג ןופרעד טרעו םעדכָאנ ןוא ,רעטרע ןוא ,סעיצַאוטיס

 רענליװ םעד עלָאר ַא טלייטעננייא ןעבָאה ,גנונַאּפש עשיטַאמארד

 סָאװ ,ןיורק יד טרעכיײרַאב טרעװ טימרעד סָאװ ,ןע'נַאהַאק .בַא

 : ןעמָאנ ןעכילנינעק-טרעטַאמוצ ןעשידיא-טלַא םעד --- טגָארט ענליוו

 ."ָאטילד םילשורי,

 זילב טינ טמוק "םילשורי, ןעמָאנ ן'טימ טרָאטש ַא ןעניורק

 יז זומ תודמול .ןייז ךיוא זומ טסיינ .ןעבע? ןעגיטסייג רהיא בילוצ

 עכילרעניא עסיורנ ענעי ןענַאמרַאפ ךיוא רעבָא ןומ יז .,ןעציזַאב
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 ףיוא ןעבעל שידיא ןעצישַאב ןעלעו וצ יז טסיוטש סָאװ ,טפַארק
 טָאטש יד .עיצידארט ןױלב טינ ,עבעל עקַאט  .תורוד עלַא
 וצ טפאשיירטעג א ןייז רהיא ןיא ףראד סע  ,ךילרעטומ ןייז זומ
 עגיטסייג רַאפ יז ,שפנ ןעשידיא ן'ראפ גרָאז ,סטוג-ןוא-בָאה עשיריא
 .השורי

 -רעקרַאפ ךיז ןעבָאה ענליוו טימ ןוא ,ןעגנַאגעג ןיא רוד ךָאנ רוד
 -ניא טדָאטש רעד ןעבענעג טָאה קידצ רעד .ןעכַאז עדייב טרעּפ
 רענלעצנייא רעד אקוד טינ .ןדמל רעד יװ ױזַא טקנוּפ ןח ןוא טלַאה
 ןופ ,םישעמ עטוג ןופ ,טכערעג ןעלדנַאה ןופ טייקכילטיז ,סידצ
 ,עטכישעג רענליו טאלב ַא .עסַאמסקלָאפ רעד ןיא ןעוועג זיא תוקרצ
 ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב,) ןעבירשעגפיוא יז טָאה ןַאהַאק .בַא יװ
 :רעטניוו ,טכַאנ-וצ-גָאטײרּפ ַא .סע טלהעצרעד (דנַאב רעטשרע

 עכילנהעוועג יד ןהִא רעבָא ,ךילנהעוועג יװ שיט םייב ןעציז רימ,
 ,שיילפ ןייק ,ןעשקָאל ןייק ,שיפ ןייק .םילכאמ עניטכַאנ-וצ-גָאטיירּפ
 סָאװ ,ץלָא זיא סָאד -- גנירעה ענעטָארבעג טימ הלח ! סעמיצ ןייק
 -נייא יד ןעוועג טינ רעבָא ןענייז רימ .טלעטשעגקעװַא טָאה עמַאמ יד
 .ערעשטעוו אזא טָאהעג טכַאנ-וצ-נָאטיײרּפ םענעי ןעבָאה סָאװ ,עגיצ
 יזַא עטסכייר יד ןיא !ןעװעג ױזַא זיא רעזייה עשידיא עלַא ןיא
 טָאטשנא :ױזַא ךיוא ןענרָאפ ףױא ןוא .עטסמירַא יד ןיא יװ
 טגנעעג ןעוועג זיא ?הק .גנירעח טימ הלח -- ?עגוק טימ טנעלָאשט
 -ַאנ, םוצ ןעטַאדלָאס ןעלעטשוצוצ סָאװ טימ טָאהעג טינ ,טלעג ןיא
 ,גנורעדָאפּפיוא ןַא ןעזָאלעגסױרַא ס'הארוה-ארומ יד ןעבָאה ,"רָאב
 סע סָאװ ,סָאד ןוא ,"תבש ןעכַאמ, טינ רענייק לָאז ךָאװ ענעי זַא
 ןעבעגעגּפָא לָאז ,עילימַאפ רעד ייב תבש רעד ךילנהעוועג טפערטַאב
 יא ןעק ךיא, :ןעגָאז רענייא ?יװ רעמָאט ןוא ,להק וצ ןערעוו
 רעד טינ םהיא סָאד לָאז ,"תבש ןעכַאמ יא ,זיירּפ םעד ןעלהַאצַאב
  ןעק סָאװ ,ןַאמירא םעד ןײז שײבמ יג רָאט רע .ןערעװ טביול
 ..?ןעטסָאק ןעזָאל טינ ךיז ךָאוו ןייא ןיא םיתבש ייווצ ףיוא

 שייבמ , טינ -- ענליוו ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא קיטע ַאזַא טימ
 ."ןַאמירָא םעד ןייז

 טימ ןעבעל ןעשידיא ןעצנאג ם'ניא לַארָאמ יד ןעוועג זיא סָאד
 | .ןיורק סלא ענליוו

 טימ תורוד עיינ .גנוצעזטרָאפ ,"ךשמח, טָאהעג טָאה ענליוו ןוא
 ,ןעלַאעדיא עיינ טימ ןעבעל ןופ שטייטסיוא םעיינ א ,ןעוויטַאמ עיינ
 -ךיא-טלַא רעד ןופ ןעלַארטשּפָא ךיז ףיוא טַאהעג לָאמעלַא ןעבָאה
 -םיונוצ ךיז טעמכ רעמיא טָאה עיינ סָאד .תוקדצ ןוא תונדמל רעש
 -יתב יד טימ ,ףיוהזלוש ן'טימ טייז-ייב-טייז ,עטלַא סָאד טימ ןעסָאנעג
 ןעועג זיא ,סרעמלַא יד ןיא ס'ארמג עסיורג יד ,ןעזיולק יד ,םישרדמ
 ןעמוקעגפיוא ןענייז סע ןוא ,טוטיטסניא-רערהעל רעד טלעטשעגפיוא
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 -םיוא ןענייז תוקדצ רעטלַא רעד טימ טייז-ייב-טייז ןוא .ןעקעטָאילביב

 -נוגעװַאב עשיטסילאיצָאס יד ,עשיטסילאעדיא ענרעדָאמ יד ןעמוקעג

 ןוא ןואנ םעד טָאהעג טָאה ענליו .ןעשנעמ טימ ךיוא יוזא .,ןעג

 -יל ןוא ן'שטיוועלעדנוז ןרהא טָאהעג ןוא ,ן'רעטנַאלַאס ל?ארשי 'ר

 .געװ ןעניטרַאנענייא ןַא ףיוא ןעגנַאנעג ָאד זיא השורי יד .ןע'נַאמרעכ

 ּפמַאכ א ךיז ןעבָאה ענליױו ןיא ןעטסילַאיצַאס עשידיא עטשרע יד

 רעד .תובהלתה רערעדנוזַאב ץנַאג ַא טימ םזיליחינ םוצ ןָאטעג

 ףיֹוא ןעניל} ,שינרעטַאמ-טסבלעז ,ןעדיײל טנַאמעג טָאה םזיליהינ

 ןוא ,"דרע רעליוה רעד הףיוא ןעפָאלש , שטָאכ רעדָא ,"םעקעוושט

 םעד ןעטלַאה ,המשנ יד ןערעטייל ,ףונ ן'רַאפ שינעמוקּפָא טימ ,ױזַא

 -עלעדנוז ןרהא רענָאיצולָאװער רענליו רעד ןעוו .ןייר ןעסיוועג

 -יהינ ַא אקוד ןעוועג טינ טימרעד רע ןיא ,ןָאטענ סע טָאה שטיוו

 ןעוועג ןוא ,סערהעל-רפומ יד טנלָאפענסיױא יװ ױזַא ךיוא רָאנ ,טסיל

 /-ַאס לארשי 'ר קינ'רסומ ןעסיורג ןעטמירַאב ם'נופ גנוצעזטרָאפ ַא יו

 -ָאה ,ןעטסיליהינ יד יו ױזַא ,סערהעל-רסומ יד --- ענליוו ןיא רעטנַאֿל

 .ףוג םענענייא ם'נופ גנוגינייּפ ,שינרעטַאמ-טסבלעז וצ ןעפורעג ןעב

 רעד ןערָאװעג ןעריובעג ענליוו ןיא זיא ןערהָאי ערעטעּפש ןיא ןוא

 רעשידיא רעד ןיא ןעלַאעדיא ענרעדָאמ ןופ רעגערט ענייז טימ "דנוב ,

 -שודיק, םעיינ ַא ףיוא ןהעג וצ טייקטיירג ַא טימ ןןוא ,עסַאמ-סקלָאפ

 .-סױרַא ,"אטילד םילשורי, יד ,ענליוו זיא ךָאנ-רעהירפ רעבָא ."םשה

 גנונָאמ א טימ עקירעמַא ןיא ןַאהַאק .בא רענליוו םעד ךרוד ןעמוקעג

 ,ןייז טינ לָאז יז ואוו ,עסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד לָאז :טלעוו רעד וצ

 .טלעו רעד ןיא רעטסייג עיינ יד ןופ ןהעזרַאפ ןערעוו טינ

 .ןעקנעדעג עטכישעג טָאלב ענעי רימָאל

 -סקלָאפ עשידיא יד טריזילָאבמיס סָאװ ,ענליו בילוצ עקַאט

 | .עסַאמ

 .ןעבעל רימ רעכלעוו ןיא ,טייצ רעניטציא רעד בילוצ ךיוא

 ןעטסילאיצַאס רענַאקירעמַא .ןעוועג סָאד זיא 1891 רהֶאי ןיא
 -ַאיצַאס ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד וצ ןעטַאנעלעד טקישעג ןעבָאה

 ,לעסירב ןיא ןעבילקעגפיונוצ ןַאד ךיז טָאה רעכלעוו ,סערגנָאק ןעשיטסיל

 "עג עשידיא עטנינייארַאפ יד טַָאהעג ןיוש טָאה עקירעמַא .עינלעב

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןעגנולײטּפָא עשידיא ןוא ןעטפאשקרעוו

 רַאפ ןע'נַאהַאק .בַא טלהעוועגסיוא ןעבָאה ייז .,ײטרַאּפ רעטייברַא

 -- ןעצרַאה ןיא ןָאטעגךָאק א םהיא טָאה'ס .טַאנעלעד רעייז

 ..! סערגנָאק םייב ?עגַארפ עשידיא , יד ןעמענפיוא

 תורוד ענרעדָאמ יד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ

 ןופ סערגנַאק ַא רַאפ קלָאפ ןעשידיא ןופ ענַאל יד ןעלעטשקעװַא

 ןופ רעקלעפ עלַא ןערהיפ טייצ רעד טימ ןעלעװ סָאװ ,תוחוכ

 | | | ...! טלעוו רעד



 -סיוא ןעק סָאד יװ ,ןינע רעכילנהעוועג א ןעוועג טינ ןיא סע זא
 -קיווטנע ענידלַאב יד ןעזיוועג ןעבָאה ,ןעטייצ עניטנייח יד ןיא ןעקוק
 ,ךוזרַאפ ם'נופ ןעגנול

 -ניא ןייז ; םערגנָאק ם'נופ "4 טקנוּפ, רעד ןעוועג ןזיא סָאד = |
 :ןעוועג ןיא טלַאה

 רעדנעל עלַא ןופ רעטייברַא עטריזינַאגרָא יד ךיז ןעלָאז יו
 | "?לענַארפ-ןעדיא רעד וצ ןעטלַאהרַאפ

 רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ רערהיפ עשיטסילַאיצַאס לייט ַא ייב
 יו גנוניישרע אזא ןזַא ,קורדניא ןַא ןעװעג םייצ רענעי ןיא ןיא
 -ָאה יז ."ךילנעמ טשינרָאנ, זיא גנוגעװַאב רעטײברַא עשידיא ַא
 -לעז ַא טּפיוהרעביא , ןיא רעטייברַא רעשידיא א זַא ,טביולנעג ןעב
 -נַאב ןענייז ןעדיא עלַא, ןַא ,טניימעג ןעבָאה עכנַאמ ."טייהנעט
 ןענייז ןעדיא עמירַא ןייק זַא ;םירחוס ,ןעטנַאקירבַאפ ,ןעריק
 "יארע ס'נאהַאק .בא ָאד ריטיצ ךיא .?ָאטינ טלעװו רעד ףיוא רָאג
 גיטכיוו רעבָא ,(דנאב רעטירד ,"ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב,,) ןעגנורענ
 ןעשיווצ ןענופעג ךיז גנולצולּפ ענַארּפ רעד טימ טָאה רע סָאװ ָאד זיא
 רענייא גיטרַאנעדיישרַאפ ץנַאג ,טייוו ץנַאנ ,ןעדיא ןעּפיט יילרעייווצ
 ,נערב ןעטסטייוו םייב ,רעדנַא ןא ייב ייז ןופ רעדעי ,ןעטייווצ ןופ
 -נייא רעד טימ ,"הושה דצ" ןעניצנייא ן'טימ ,ןעטייווצ ןעגעק רענייא
 ,גנונהַא ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה עדייב סָאװ ,ייז ייב טייקכיילג רעניצ
 עשידיא ַא ,דצ רעטירד ַא ,טלעוו רעד ףיוא "ענליוו, א ָאד זיא סע זַא
 טלעוו רעד ףיוא ןעטייקגיטכיל עֶלַא וצ ךיז טסייר סָאװ ,עסַאמ-סקלָאפ
 ןוא ןעפירגַאב-סקלָאֿפ ענעגייא טיול ןוא ךַארּפש רענענייא ןַא טימ
 .סעיצידַארט

 .בַא וצ  .עּפָאריײא-ברעמ ןופ טסילַאיצַאס-דיא רעד --- ֿפיט ןייא
 רעד ,רעלדַא רָאטקיװ ןוא רעגניז לֹואּפ ןעמוקעג ןענייז ןע'נַאהַאק
 -שטייד ןיא ךיז םורַא עטכישעג עשיטסילַאיצַאס עסיורג טימ רעטשרע
 רערהיפ רעשיטסילַאיצַאס סֶלֵא גנורהערַאפ טימ רעטייווצ רעד ,דנַאל
 םענעי ףיוא ןעטייקכילנעזרעּפ עטסניטכיוו יד ןופ עדייב ,ךיירטסע ןיא
 -עואב רעשיטסילאיצַאס רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןוא םסערגנָאק
 ,"ענליוו, זַא ,ןע'נַאהַאק .בא ןופ טגנַאלרַאפ ןעבָאה ייז ,ללבב גנונ
 עּפָארייא-חרזמ ןיא יצ ,עסַאמ-סקלָאפ עשידיא עשיאעּפָארייא-חרזמ יד
 ןיא ןעטלַאה ךיז לָאז ,ןעקעדרַאפ ךיז לָאז ,עקירעמַא ןיא יצ ,אפוג
 ןופ ןעמענּפָארַא 74 טסנוּפ, םעד לאז ,ןַאהַאק .בַא ,רע ,טנורנרעטניה
 רהעמ ןָאט טעװ עטכישעג עצנַאג יד, .סערגנַאק ןופ גנונדרָא-גָאט
 א ןיא "4 טקנוּפ, רעד ;טריטנעמוגרַא ייז ןעבָאה ,"סטונ יװ ןעדָאש
 ןופ םיאנֹוש יד , ?סָאװרַאּפ .ט'הנעט'עג ייז ןעבָאה ,"טייקגיזָאלטקַאט,
 ; טקודָארּפ רעשידיא ַא זיא םזילַאיצַאס רעד זַא ,ןעטּפױהַאב םזילַאיצָאס
 8 ןעוועג זיא לַאסַא? ,דיא א ןעווענ זיא סקרַאמ לרַאק זַא ,ןָא ןעזייוו יז

/ 
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 ןעדיא ךיוא---רעלדַא רָאטקיװ ןוא רענניז לואּפ ,אמונ ייז ,טָא ןוא ,דיא

 ײטנַא יד, :טנעמונרא ןא ךָאנ .ןעגנַאגעג טנעמוגרא רעד זיא ױזַא
 טרעװו (עשיטסילאיצַאס) גנונעװַאב עצנַאג יד ןזא ,ןעגָאז ןעטימעס
 ןייז ןעמעננָא לָאז ןעמ ןעו ."טלעג עשידיא ןופ ןעטלַאהעגנפיוא

 | .1084 ןיא ןַאהַאק .בַא

 רעשידיא ַא ןופ גנוניישרע יד ןעסירנַאב וצ גַאלשרָאפ (ס'נַאהַאק)
 יד ןעלעוו ,םזיטימעסיטנַא םעד ןעמַאדרַאפ ןוא גנונעווַאב רעטײברַא
 יד טימ רהיא ףיוא ןעלטייט ןעײטרַאּפ עשיטסילאיצַאס יד ןופ רענגעג
 סערגנָאק רעשיטסילַאיצַאס רעד !ךָאד רהיא טהעז טָא, --- רענניפ

 *. !לעזיילק עשידיא א זיא סע !ץוש ןייז רעטנוא ןעדיא יד טמענ



 גנַאל .ה 404

 -סילַאיצָאס טדערענ ָאד ןעבָאה ןעכַארּפש ערעדנוזאב ייווצ ףיוא

 ,עסַאמ-סקלָאפ רעשידיא רעד ןופ טייוו ,ןעדיא ,רעהעטשרָאֿפ עשיט
 -וא רעד וצ טנעהַאנ ,דיא ַא ,רעהעטשרָאפ רעשיטסילַאיצַאס א ןוא

 רעצנַאנ רעד ןעװעג טינ ךָאנ ןיא סָאד ןוא עסַאמ-סקלָאפ רעשיד
 .בַא רענליו םעד םורא .ןײרַא זיא "ענליוו, ןעכלעוו ןיא םעלק

 -- ךיא ּפיט רעטייוצ רעד ןעזיװַאב ךיז טָאה עקירעמַא ןופ ןַאהַאק
 רעד ןערָאװעג רעטעּפש ןיא רעכלעוו ,?עסירב ןופ רעניבַאר רעד
 .זירַאּפ ןיא רעניבַאר-טּפיוה

 ,ןָאדנָאל ןופ טסילאנרושז א טימ ןַאלּפ ַא טרהיפעגכרוד טָאה רע
 יו ןוא ,םהיא ייב טסַאנ א ןייז ,םהיא וצ ןעמוק לָאז ןַאהַאק .בַא זַא

 .בא רע טָאה הלהק רעשידיא רעלעסירב רעד ןופ רערהיפ רעניטסיינ רעד

 ליפ ױזַא ןעבָאה ןעדיא יד, :טנערָאװעג טייקכילפעה ַא טימ ןע'נַאהַאק

 -ַאב רעשיטסילַאיצַאס א ןופ טרעה ןעמ ןַא ,טציא ןוא !םיאנוש

 -נָאק ןעשיטסילַאיצַאס ן'פיוא עיצולָאזער יד טעװ ,ןעדיא ייב גנוגעוו

 -ַאק ,רע לָאז "!ןעטימעסיטנא יד ןעציירפיוא ןעדיא יד רַאֿפ סערג
 | ..|רַאפענ יד ןעניז ןיא ןעבָאה ,ןַאה

 -רָאפער ן'טימ טנענענַאב ָאד ךיז טָאה ענליוו עשידיא-טכע יד
 ןוא ,טלעו רעד ראפ ןעקָארשעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעדיא ןעטרימ
 טעוו ּפָאק םענעגיובעג ַא ןופ ףליה רעד טימ עיצַאלימיסַא זא טניימעג
 | ,גנונירטנַא ןֵא ןייז ,ןעװעטַאר

 ןופ .ןעדלעה ערהיא ָאד טקנעדענ ןוא ,עיצַאוטיס עשיטַאמַארד ַא

 : עסַאמ-סקלָאפ רעשידיא רעטכידעג רעד ןופ טייוו רעניבַאר ַא טייז ןייא
 טקנוּפ ןוא ןעטסילַאיצַאס ןעדיא עשיאעּפָארייא טייז רעטייווצ רעד ןופ

 טינ רעבָא ."ענליוו, --- ןעטימ ןיא ; ןעבעל ןעשידיא ןופ טייוו ױזַא
 -פעוו ןיא ,עיצַאוטיס רעשיטַאמַארד רעד ןופ ףוס רעטונג ןייק ןעוועג
 -ברוד תונשקע טימ טָאה רע .ןירַא ָאד ןיא ןַאהַאק בא רעכ

 ,ןעמונענפיוא ןערעוו סערננָאק ן'פיוא לָאז ?4 טקנוּפ , רעד זַא ,טצעזענ
 -ךנייפ ןופ טסיינ א טימ סעדער ןעטלַאהעג ןעטרָאד טָאה'מ רעבָא
 -וא יד, :טנָאמענ ,ןעטעבענ ,ט'הנעט'ענ טָאה רע .ןעדיא וצ טפאש
 -ַאב ןעמ .ןעמָארנָאּפ ייז ףיוא טכַאמ ןעמ .טנלָאפרַאפ ןערעוו ןעד

 -םַאנסיוא ייז רַאפ טכַאמ ןעמ ,ייז טקירדרעטנוא ןעמ ,ייז טנידייל
 ןופ סַאלס ןעטרעדנוזעגּפָא ןא טכַאמענ ייז ןופ טָאה ןעמ ,ןעצעזעג

 -נא עַלַא טימ ןעמאזוצ ןעפמעק ןעליוו ייז ןוא ,ןעשנעמ עזָאלטכער
 רעד ןופ ןעהייר יד ןיא ץַאלּפ ַא ןעטעב ייז .רעירָאטעלַארּפ ערעד
 טבַאמ עסערּפ עשיסור עשיטימעסיטנא יד ,עיטארקַאמעד ?איצַאס
 ;רעטייברא וליפא ,טנייפ ,ןעדיא ,זנוא ןעבָאה עלַא זא ,קורדנייא ןַא
 ןיא סָאד זַא ,טלעו רעד רַאפ ןערעלקרע טלָאז רהיא ,ךיא רעדָאפ
 -ילטסירק יו ביל ױזַא ךייא ןענייז רעטייברא עשידיא זַא ,ןעניל ַא
 ןיא סע יו טקנוּפ זַא ,עטַאבעד ַא ןערָאװעג רָאנ ,רעבָא ,זיא .,."! עכ
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 עלעיצעּפס ַא ,סזיטימעסָאליּפ ַא ָאד ךיוא זיא סזיטימעסיטנַא ןַא ָאד
 ,טכַארבעגסױרַא עכנַאמ ךָאנ ןעבָאה וצרעד ןוא ."טפַאשדניירפ-ןעדיא
 עסיורג סָאװ גנודניברַאפ יד ןעמ טניימ "םזיטימעסָאליפ , טימ זַא
 -פםעשענ ייז טימ ןערהיפ ,ןעגנוריגער טימ ןעבָאה ןעריקנַאב עשידיא
 רַאפרעד ןיוש טָאה סערגנָאק רעד ."סעיסעצנָאק ייז ייב ןעמוקַאב ,ןעט
 יא ,םזיטימעסיטנַא םעד יא טמַאדרַאפ ןעמ זַא ,עיצולָאזעד ַא ןעמונעגנָא
 ךיא; :ךיז ןענעװ רעבירעד טביירש ןַאהַאק .בא .םזיטימעסָאליפ םעד

 .טביולגעג טינ טושּפ רימ ךיז טָאה סע  ןערָאװעג גיטנעהּפָא ןיב
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא טימ לופ ץרַאה א טימ ןעמוקעג ןיב ךיא

 4" --- == -= עביל
 -ביילג טלעוו רעד ייב ןענַאמ ןעגנַאגעג ָאד זיא "אטילד םילשורי,

 ...ננוניטכערַאב

 -עגסיוא טציא ךיוא זיא ?רונ רהיא ןוא ,טציא ךָאנ טנָאמ יז ןוא

 ןוא .ןעסערגנַאק עשיטסילַאיצַאס עלַאנַאיצַאנרעטניא טימ ןעדנוב
 ירא יד ,ךיירטסע ס'רעלדַא רָאטקיװ ןוא דנַאלשטייד ס'רעגניז ?וָאּפ

 -ייצ עשיטסישַאפ עניטציא יד ןיא ןענייז ,ערעייז ןעגנונעװַאב רעטייב

 ענליו ס'נאהאק .בַא רעכלעו ףױא ,ףיש רעבלעז רעד ףיוא ןעט
 רעניבַאר ם'נופ טייקנידעקערש יד .ןעטייצ עלַא ןיא ןעוועג ןיא
 רעגיבייא ןַא .ןעפלָאהעג טינ ךיא טָאה הלהק רעלעסירב רעד ןופ

 -ָארּפ ם'ניא ןעשינרעטַאמ ןוא ןעדייל עלַא טימ ןוא ,סעצָארּפ

 רעד וצ טמוק יז ןַא ,ןעגָאז ץלַא ךָאנ "אטילד םילשורי, ןעק ,סעצ

 ןענייז ױזַא ."עביל רעלַאנָאיצַאנרעטניא טימ לופ ץרַאה ַא, טימ טלעוו

 יצ ,ענליו ןופ טדער ןעמ ןעוו .השורי ַא זנוא ייב ןיא סָאד .רימ

 ןוא ןעלהעצרעד לעטיּפַאק םעד ןעמ ףראד ,ןַאהַאק .בא רענליוו ם'נופ

 .ןעלהעצרעדרעביא



 .צ גיב .ש
 נאטא סט נעט

 .רעטייוו א

 ןופ ןפמוקעגמוא זיא סָאװ ,רעלעטשטפירש ןעשידיא םַעד ןעגעוװ ןעגנורפנירצ)
 (ענליוו ןיא ןצרענָאיגעל עשיליוּפ ןופ טמעה יד

 רעטייו .א ןיא ,1919 ,חסּפ לש יעיבש

 -על עשיליוּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןעלַאפעגניירַא
 ןוא ,ענליוו טּפַאכרַאפ ןעבָאה ייז ןעוו ,ןערענָאינ

 .ןערָאװעג ןעסָאשרעד טרָא ן'פיוא ךיילג זיא רע

 ךרוד טע'גרה'דעד ,) ןעמוקמוא ןייז ךָאנ דלַאב

 רענענייא ןייז טימ טָאה יקסנַא .ש יו ,"ליוק ַא

 -ערב םענרעצליה ַא ףיוא ןעבירשענפיוא טנַאה

 -תיב דענליוו ן'םיוא רבק ס'רעטייוו רעביא לעט

 ךילנעזרעּפ םהיא ןענעו ךיא בָאה -- ,(םלוע
 ,דנואוו עהיור ַא ןעוועג זיא'ס .ןעביירש טנָאקעג טינ ,ןעבירשעג טינ
 .עטלייהראפ-בלַאה ַא סע זיא טציא .ןעקעדוצּפָא יז רעווש ןעוועג זיא'ס

 | .גנורעניארע ענירעיורט

 רוניפ עשיטעטַאּפ ַא -- הבצמ ַא טציא טהעטש רבק ס'רעטייוו ףיוא
 -ייצרַאפ ךיא ?יוװ . . . ?עגילפ ןעטעדנואווראפ ַא טימ רעלדָא ןַא ןופ
 ,רעלדָא םעד טָא טימ ןעשינענענַאב עניימ ןופ םיטרּפ עכילטע ןענעכ

 -רַאפ לָאמנייא טינ טָאה סָאװ ןוא ,ביוט ַא יװ ,דלימ ןעווענ זיא סָאוװ
 ...ןעבעל םייב ךָאנ ןעלנילפ ענייז טעדנואוו

 םוצ ךיז ןעבָאה רימ ואוו ןוא ןעוו ,טַארוקא טינ קנעדעג'כ
 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא זַא ,סייוו'כ רעבָא ,טנעקַאב לָאמ ןעטשרע
 ןיוש ךיז רימ ןעבָאה ,ענליוו ןיא ןעוועג עדייב ןענייז רימ ןעוו ,7

 ןָאמרעד'כ .טניירפ עטונ ע'תמא ןעוועג ןענייז ןוא ןעפָארטעג טּפָא
 עכלעוו ,טפַאשדניירפ רעזנוא ןֹופ ביֹוהנֶא רעד לייוו ,עטַאד עניזָאד יד
 רהעז זיא ,ןעבעל ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב ןעטלַאהעגנָא טָאה
 ,ןיילַא ךיז וצ ןוא ןעשנעמ וצ גנואיצַאב ןייז רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ

 -ַארד עטשרע ןייז ןעראוועג טכילטנעפערַאפ זיא 1907 רהֶאי ןיא

 רהיא ןענעוו ןעבירשעגנָא בָאה ךיא ןוא ,"נָאטרַאפ , עמעֶאּפ עשיטַאמ
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 .עיזנעצער (עטכערעג ןייק רָאנ טינ ןוא) עגיטסניג ןייק טינ רהעז
 יד .תולעמ יד ןענעװ יו תונורסח יד ןעגעװ רהעמ טדערענ בָאה'כ

 -עּפש 'א ןיא רע טָאה ,ןעזיוועגנָא בָאה ךיא עכלעוו ףיוא ,ןערעלעפ

 רעבָא ,ןערעסעבוצסיוא טכוזעג "נָאטרַאפ, ןופ עבאגסיוא רענידרעט
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 ייז ןוא ,עמַארד רעטשרע ןייז ןיא תולעמ ךיוא ןעוועג ןענייז סע

 טרהיפ סע יװ םעד טול .,זיא גירעהעג יו טצַאשענּפָא טינ ךיא בָאה

 -ענ רימ רעטייו .א טלָאװ ,ןערהָאי עטצעל יד ןיא זנוא ייב ךיז

 ,טניירפ רעטונ ַא ןערָאװעג רעבָא רימ ןיא רע ,אנוש ַא ןערעוו טפרַאד
 ,עיזנעצער ןיימ ןערָאװעג טקורדענּפָא ןיא סע יו ,םעדכָאנ דלַאב

 עיצקַאדער (ם'קילערָאג .ש ןוא) ס'נעדייב רעזנוא רעטנוא טָאה

 -םירשטַאנָאפ עשירַארעטיל, לַאנרושז רעד ןהעגוצסיורַא ןעביוהעגנָא

 | : ,"ןעט



 רֶפגיִנ ט | -. | 498

 טרעהעג טָאה ?אנרושז ם'נופ ויטַאיציניא יד ןוא עעדיא יד
 -יטש יד ןיא ךורברעביא ןַא ןַאד ןעמוקעגרָאפ ןיא סע ,ן'רעטייוו
 .ענייז ןיא ןוא -- ץנעגילעטניא רעלַאקידַאר רעשידיא רעד ןופ ןעגנומ
 / -יינ סָאד .טרָאװ סָאלב א ןערָאװעג ןיא קיטילָאּפ .ןעגנומיטש ענעגייא
 ,רוטלוק --- ןעוועג זיא טרָאװ ענעטכיולעגפיוא

 ןעשימָאנָאקע ןוא ןעשיטילָאּפ ן'פיוא , זַא ,טלהיפרעד ןעבָאה רימ = |
 סע יװ) לעפייוצ ןהֶא ךיז ןעזייװַאב ןעבע? ןעשידיא ם'נופ ןברוח
 (לַאנרושז םעיינ םעד ןופ לעקיטרַא-םַארגָארּפ םעד ןיא ןענַאטשעג זיא
 םעד ןופ ןעהעוזסטרובעג יד .?סנַאסענער-רוטלוק ןופ ןעננוצַארּפש
 רימ .ןערעטכיילרַאפ טלָאװעג רימ ןעבָאה "סנאסענער, ןעגידנעמוקנָא
 ,גנוי ןעװעג ןענייז ריס .ןָאט סע ןענָאק רימ זַא טביולגעג ןעבָאה
 רעד ןופ לייט ַא זַא ,טסואוועג ןעבָאה רימ .םזַאיזוטנע טימ לופ
 לָאז סָאװ ,ןַאנרָא ןִַא ףױא טרַאװ טנעגוי רעשידיא רעטנעגילעטניא
 רעייז ןעקירדסיוא לָאז סָאװ ןוא "תוחכ עטסעב, יד ךיז םורַא ןעריּפורג
 רעייז ןוא ןעסערעטניא עניטסייג וצ קיטילָאּפ ןופ ןהענוצרעביא טייקטיירג
 רערעטיירב רעד טימ סעמַארנָארּפײטרַאּפ יד ןעטייברַאפ וצ ןעליוו
 יד ?ופ ןעוועג זיא טימרעד .גנובעלפיוא רעלערוטלוק ןופ עבַאגפיוא
 טייהנעבענרעביא ןייז טינ ןעוו ,רעטייו .א טינ ןעוו רעבָא .טפול
 ףיֹוא טקוקעג טינ) טָאה רעכלעוו ,?ַאנרושז רעד טלָאוװ ,עיגרענע ןוא
 רעשירַארעטיל רעזנוא ןיא םשור א טכַאמעג (ץנעטסיזקע רעצרוק ןייז
 | .ןעגנַאגעגסױרַא טשינ לָאמנייק --- ,טלעוו

 ןעבָאה טלעג ןייק רעבָא ,הנומא טימ לופ ןעוועג ןענייז רימ
 -ָאה רימ ,לַאנרושז ַא ןופ רעמונ ןייא ףיוא ןליפַא טַאהענ טינ רימ
 סָאד .גנוטייצ רעשיסור רעגיטרָא ןא רַׂאֹפ ןעבירשעג יירד עלַא ןעב
 קילערָאג וליפַא רעבָא .זנוא ייב הנויח ןופ לַאװק רעד ןעוועג זיא
 םיוק ןעבָאה ,גנוטייצ רעד ןופ רעטייברַאטימ עגידנעטש ,רעטייוו ןוא
 ןא58 א ףיוא ןעלַאפעג רעטייו .א זיא .האצוה רעד ּהףיוא טַאהעג
 עיציבמא יד טאהענ טָאה סָאװ ,ןעדיא ַא סעּפע ןענָארקעג טָאה רע
 ריא רענעי טָאה .גנוטייצ עשיסור עיינ ַא ענליוו ןיא ןעבענוצסיורַא
 "ץ'תמא , ןא יו טרילבעמענסיוא טָאה רע עכלעוו ,גנוניואוו ַא ןעגנודעג
 יד ןעפאש טפרַאדענ סע ןעבָאה יירד רימ יווװ יױזַא ןוא ,עיצקַאדער
 -עג טָאה קילערָאג .ש ,רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רעטייוו) גנוטייצ
 -ימידַאלוװו .ס םינָאדװעסּפ ן'רעטנוא --- ךיא ןוא ןענָאטעילעפ ןעבירש
 רימ ןענייז --- (ןעגארפ עכילטפַאשלעזעג ןעגעו ןעלקיטרַא --- ווָאר
 -ָאמ עשירַארעטיל, יד רַאפ הריד ַא טימ ןעוועג טגרָאזַאב ?ייוורעד
 רעד ןוא סעקרַאמ-טסָאּפ טימ ,טניט ןוא ריּפַאּפ טימ ,"ןעטפירשסטַאנ

 טיוצ עיירפ עצנַאנ יד ןעבענוצּפָא טייקכילגעמ רעד טימ --- רקיע
 -עגעג זנוא טָאה סע סָאװ ,סנַאװַא םעד קנַאד ַא .,לַאנרושז םעד
 טכע םעד טימ) ננוטייצ רעשיסור רעיינ רעד ןופ רעבעגסױרַא רעד ןעב
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 ךילנעמ זיא -- ("יַארק ינדַאּפאז-ארעוועפ סעוו, ןעמָאנ ןעלעיצניוװָארּפ

 ןַא לעבור גיצפופ ןעקיש -- ןוא טקעּפסָארּפ ַא ןעקורדוצּפָא ןעוועג
 ן'רַאפ ןעבָאה טלָאװעג שרעדנַא טינ ןעבָאה רימ) .ן'צרּפ סנַאװַא
 -ָאה טינ םהיא ןעלָאז רימ ןעו ןוא ,ךַאז ַא ס'צרּפ רעמונ ןעטשרע

 זַא ,טביולגעג טשינ רע טלָאװ ,רַארָאנָאה ןייק סיוארָאפ טקישעג ןעב

 ןוא טקורדענּפָא (.ןעבענסױרַא עקַאט תמאב לַאנרושז םעד ןעלעוו רימ

 ןעמוקַאב ןעביֹוהעגנָא רימ ןעבָאה ,טקעּפסָארּפ םעד טקישעגרעדנַאנופ
 -נעמענָאבַא -- ןעגנוסירנַאב עגידנערעטנומרעד עסייה טימ םענייאניא

 ןערעכיזרַאפ וצ גונעג ןעוועג טשינ ץלַא ךָאנ טלָאװ סָאד רעבָא .,ןעט

 עכילטע ףיוא רָאנ וליפא עבאנסיוא רעיינ רעד ןופ ץנעטסיזקע יד
 וצ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע ,רעטייוו .א . . . טינ ןעוו ,ןעטַאנָאמ

 ...רעד ןוא רָאטידעּפסקע רעד ,רַאטערקעפ רעד ,רעטלַאװרַאפ רעד ןייז |
 רעד ןיא טידערק ןעמוקַאב טָאה רע .לאנרושז םעד ןופ רעריסנַאניפ

 -ריו רעד קנַאד ַא ,רעטעּפש ןיא רעכלעוו ,ןיקצעלק .ב ןֹופ יירעקורד
 ןעװועג ןיא רע .רענעלרַאפ ַא ןיילַא ןערָאװעג ,ן'רעטייוו .א ןופ גנוק
 טגרָאזַאב שיטקַאפ טָאה רע ןוא ,םידסח תולימג ןענירק ףיוא הירב ַא
 -וזיר רעד ןופ טייז עויטארטסינימדַא עצנַאנ יד ןוא עלעיצנַאניפ יד

 -ָאק רעד ןיא ןנוא ייב לָאמנייק זיא סע .גנומענרעטנוא רעשילַאק
 זיא סע רעבָא ,ןָאט לָאז סָאװ רעוו ,ןערָאװעג ןעסָאלשַאב טינ עינעכ

 -קנַאד טינ ןוא ערערעװש יד ןַא ,ןעמוקענסיורַא ױזַא אליממ ןיוש

 -עביא יד יו רהעמ ןעוועג זיא רע ,רעטייוו ןָאטעג טָאה טיײברַא ערַאב
 רעשיסור רעד ןיא ןעמונרַאפ עיצקַאדער רעד ןופ םירבח ייווצ עגניר
 ךיז ןענָאלק וצ ןעלַאפעגנייא טשינ לָאמנייק ןיא םהיא רעבָא ,גנוטייצ
 גוט רע ןא ,טסואועג טָאה רע .ךרּפ תדובע רע'תמא רעד ףיוא

 ןייֵלַא ץלַא רע טָאה טייברַא רעשיטקַארּפ רעד רַאפ ,רימ יוװ ,רעסעב

 -קערָאק רעד ףיוא ,ןעקורד ן'פיוא ,ץַאז ן'פיוא ןעבענעג גנוטכַא .,ןָאטעג
 טייצ ןיא לָאז רעמונ רעד זא ,ןהעזעג ,טסָאּפ ףיוא ןעגנַאנעג ,רוט

 ,םידסח תולימנ טכוזעג ,ץנעדנָאּפסערָאק יד טרהיפעג ,ןערעוו טקישוצ
 ,טינ קנעדעג ךיא .ןעטייהנענעלעגנא עכילטפעשעג עלַא טנרָאזַאב
 לָאמַא ןעבָאה זנוא רע לָאז עיצקַאדער רעד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא זַא

 -ערדּפָאק עלעיצנַאניפ ןוא עוויטארטסינימדא עלא יד ןעגעוו טלהעצרעד

 טגעלפ ,ךיז טרעה סָאו ,םהיא ייב ןענערפ נעלפ ךיא זא .,ןעשינעה
 ןיא סע ןעכלעוו ןיא ,לעכיימש ןעכילנהעוועג ןייז טימ ןערעפטנע רע

 ,ץלָאטש יא --- ךיילנוצ סעכילרעטומ ןוא סעכילרעטָאפ סעּפע ןעוועג
 | | .טייקדלימ יא

 -סטַאנָאמ עשירַארעטיל , יד ןעבעגענּפָא רע טָאה תוחכ ענייז עלַא

 םהיא לָאז לַאנרושז רעד זַא ,טראװעג טשינ טָאה רע רעבָא ,"ןעטפירש
 ןעננובערטש עשירַארעטיל ןייר ענייז וליפַא .ןעבעג סעּפע ךילנעזרעּפ

 "ןעטפירש-סטַאנַאמ, יד ךרוד ןעכיירגרעד וצ טכוזעג טינ רע טָאה
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 ךַאז עשיטסירטעלעב ןייא ןייק טכילטנעפעראפ טינ טרָאד טָאה רע
 ןופ ןהענוצרעביא ןעװעג ןזיא שנואוו רעטספיט ןייז שטָאכ ,ענייז
 -רא ןַא ןעבעגעג .טָאה רע .ןעפאש ןעשירעלטסניק וצ םזילַאנרושז
 ,ןוסמַאה טונק ןופ גנוצעזרעביא ןַא ,רעטַאעט ןעשידיא ןעגעוו לעקיט
 רע ןעכלעוו טימ ,רעגנינייוו ָאטִא ןעגעוו טייברא ןַא' ןופ ביוהנֶא םעד
 1904 רהֶאי ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טעדניירפַאב ךילנעזרעּפ ךיז טָאה
 -טעלעב ןייק ןענַאלשעגרָאפ טינ זנוא רע טָאה סָאװרַאפ .ןילרעב ןיא
 ערעדנַא טצעזעג ןָאנעבױא רע טָאה סָאװרהַאפ +.ןעכַאז עשיטסיר
 רעכיג ,ןינ 4 תווינע ןעוועג סע זיא ? טרעװרַאפעג -- ןיילַא ןוא
 רע ןעכלעוו טימ ,ץלָאטש רעשיטַארקַאטסירַא-גיטסייג רענעי ,ץלָאטש
 רימ ןזַא ,רעכיז ןעװועג טינ ןיא רע .טנעכייצעגסיוא ױזַא ךיז טָאה
 טלָאװעג טשינ זנוא רע טָאה ,טנַאלַאט ןעשירעלטסניק ןייז ןיא ןעביולג
 -יא רעדָא ןעלקיטרַא טימ ךיז טנעגונַאב ןוא ןויסנ ַא רַאפ ןעלעטש
 | ,ןעננוצעזרעב

 ,ריזנ א ,ןענילייה א סעּפע רַאפ ןעכַאמ טשינ םהיא ליוו ךיא |
 ,ןיינ .ערעדנא ןענעװ רָאנ טכַארט ןוא ךיא ןייז טגיױברַאפ סָאװ
 -גייא ַאזַא ןערעוו ןעפאשענ לָאז סע ןַא ,ןעלעו טשינ טלָאװ ךיא
 זיא ךיא ןייז ןיא ןא ,טקַאפ א ןזיא סע רעבָא .ן'רעטייוו ןופ קורד
 ןייז ןופ טייקנייפ רעד טָא בילוצ ןוא ,סכילרעטיר סעּפע ןעװעג
 רע טָאה טפאש'רבח ןוא טייקיירט רענעטלעז רעד בילוצ ,רעטקַארַאכ
 .ןעסערעטניא ענענייא ענייז ןעוועג בירקמ טּפָא

 יא סע טעוו -- טייצ רענעי ןופ עקַאט -- טקַאפ רעניילק ןייא
 עשירַארעטיל , יד ןעוו ,1908 רעמוז ןעװעג זיא סָאד .ןערירטסול
 זיא סע לייו ,ןהעגוצסיורא טרעהעגפיוא ןעבָאה "ןעטפירשסטַאנָאמ
 טָאה גנוטייצ עשיסור יד ןוא ,ןעגרָאב וצ ואוו רהעמ ןעוועג טינ ןיוש
 ןוא -- ,ןעועג טינ זיא טלעג ןייק .טלעטשענּפָא ךָאנ רעהירפ ךיז
 ןיא ץנערעפנַאק ךארּפש עשידיא עטשרע יד ןעמוקרָאפ ףרַאד ָאד
 ,רָאפנעמַאוצ םעד ףיוא ןייז קרַאטש ךיז טלױוװ סע  ,ץיווַאנרעשט
 רעבָא ,תואצוה ףיוא ןעגָארקעג זיא סע יו טלָאװ ךיז רַאֿפ ןייֵלַא רעטייוו
 זנוא רַאפ דלעג טכוז רע רימ ןהָא ,ןיילַא .ןערהָאפ טשינ לי רע
 ךיא םוקַאב .קסנימ ןייק ןערהָאפענּפָא ןַאד דָארג ןיא רע .ןעדייב
 ַא טָאה רע זא ,ןעסיױװ ֹוצ רימ טיג רע ואוו ,לעוירב א םהיא ןופ
 -פיו םעד ןופ סנַאװא ןַא ?עבור טרעדנוה ןעמוקַאב וצ גנונעּפָאה
 -נעטש א לָאמַא ןעוועג ןיא רע ואוו ,?סָאלַאג ינדַאּפאז-ארעוװעס, רענ
 ,ןעביג ייז ביוא ,רע טביירש ,ךיז טסיוורעד , .רעטייברַאטימ רעגיד
 ךיז טכַאמ ןוא ,לעבור 28--20 ,גינייוו-ליפ "ןמוה  ןיא טמענ ָאט
 ןעמוקַאב טלעג ?עסיבַא ךָאנ ָאד לעװ ךיא ,רעהַא טמוק .סַאּפ ַא
 ךיא ."ןערהָאפ טוומ רהיא ,יוזא טוט ה"עמל .ןערהָאפ רימ ןֹוא --
 ,ןילַא ןערהָאפ לָאז רע ,םהיא ייב ךיז טעב ןוא קירוצ םהיא ביירש
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 ,ןיילא ךיז רַאפ תואצוח ףיױא ןעגירק םיוק אמתסמ טעװ רע לייוו

 ףוס רעד  ןערהָאפ ןומ ךיא ןא ,ן'הנעט ןייא ןיא טלַאה רע רעבָא
 -מוא ןעוװענ ןיא געוו ןיא ךיז ןעזָאל וצ ןעדייב רַאפ זא ,ןעוועג זיא

 .םייה רעד ןיא ןעבילבעג ךיוא ןיילא רע ןיא ,ךילגעמ | 

 "רבה ןייז ןעו ,לאפ רעגיצנייא רעד טינ ןעוועג ןיא סָאד ןוא

 קנעדעג ךיא ,ךילרעטיר ןפוא ןעכילריטַאנ אזא ףיוא ןעוועג זיא טפַאש
 רָאּפ א רָאנ ןענַאמרעד לו ךיא .ןעלַאפ עניוזא רעגילדנעצ ךָאנ
 ַא ןעבענוצסיורַא ןעביוהעגנָא ץרּפ טָאה 1909 רהֶאי ןיא ,ייז ןופ

 -עננייא טינ ן'רעטייו טָאה רע סָאװראפ טינ סייו'כ .טפירשנעכָאװ

 ןיא .טעדניירפַאב רהעז ןעוועג ןענייז ייז .ןעטייבראוצטימ ןעדאל

 ,גרוברעטעּפ ןיא ןעװעג ןַאד ןיוש ןיא רע) ן'רעטייו וצ ווירב ַא
 טכַארט רע סָאװ ,טנערפעג םהיא ךיא בָאה ("דניירפ, ןיא טייבראעג
 ןופ, : טרעפטנעעג רימ טָאה רע סָאװ טָא ןוא ,רענעלּפ ס'צרּפ ןעגעוו
 .וירב רעייא ןופ רָאנ טסואוורעד ךיז ךיא בָאה טפירשנעכָאו ס'צרּפ
 רע םגה .גנולפייוצרַאפ רעד ןופ ךַאז ַא סע ןיא םהיא ייב ,טכעלש
 ,רעביל ,ךיוא םהיא טקיש .ךַאז ַא געט יד םהיא ךיא קיש ,טינ טביירש
 ףיוא ןייז ?חוס רימ ןעפראד .טיוט ן'ראפ יו ,טלַאק זיא םהיא
 ןיא וליפא ךיז ןעלעטש (סנעטייווצ) ןוא (סנעטשרע) דובכ רעזנוא
 ."ןעקיש ךָאד ןוא -- טייהנעגעלרַאפ

 רע עכלעוו ,(רעביירש בילוצ טּפיוהרעד ןוא) ןעשנעמ יד בילוצ
 ןייז ףיוא ןייז וצ ?חומ, טיירג ןעוועג רע ןיא ,טַאהעג ביל טָאה
 ."טייהנעגעלראפ ןיא וליפא ךיז ןעלעטש ןוא דובכ

 םוצ יוזא ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ךָאנ טינ ןעק ךיא
 ענייז ןופ ?רונ ןעשירעביירש םעד ןוא עגַאל עכילנעזרעּפ יד ןעצראה
 טָאה רע ןעוו ,רעטייוו .א ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,ןעגעלָאק ןוא טניירפ
 טָאה רע ואוו ,טהורעג טינ שממ רע טָאה ,"דניירפ, ןיא טייבראעג
 עננוי יד ןופ קרעוו יד ןעקורד וצ טייקכילגעמ יד טרָאד ןעמוקאב טינ
 רע טביירש -- ?ןהעזעג רהיא טָאה, .טייצ רענעי ןופ רעביירש
 .טקורדעג ןעוועג ןיוש זיא יִכנֶא --- גרוברעטעּפ ןופ 1909 ןיא רימ
 געט יד .ן'גרובליז ייב ךיא טלַאה טציא .ןעבירשעג ן'גרעבנעסייוו

 רעבָא בָאה ךיא .ןעביירש לָאז רע ןעטעב םתסה ןמ םהיא ןעמ טעוו

 רתסנ םעד ןיא סע יװ ןוא זיא סע ןעוו טינ גנונעפָאה םוש ןייק
 ַאזַא ראפ טייקכילגעמ ןייק תמאב ָאטינ "דניירפ, ןיא ןעקורד וצ

 ץרפ ןא ,ארומ בָאה ךיא ,ךילקערש טסירדרַאפ סָאד ןֹוא ,גנוטייצ
 -ָאוא יד זא ,רימ ךיז טכוד ??כב ןוא) ןעקורד טינ ךיוא םהיא טעוו
 "? םהיא ןעמ טקורד ואוו (ןעבעל גנַאל טינ טעוװ "טפירשנעכ

 ןעוועג טינ ןיא ,רעביירש א ןיא טנַאלַאט טלהיפרעד טָאה רע ןעוו
 טניל רימ ראפ  .ננורעטסייגַאב ןייז וצ ןוא דיירפ ןייז וצ ץינערנ ןייק
 "רעב סיױרַא זיא סע ןעוו ,ןעבירשעג רימ טָאה רע סאוו ,ווירב רעד
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 הרושב א ,רע טביירש ,בָאה ךיא, .?לַאוקאו םורא, ס'ןָאסלעג

 -נעטייראב א ףיוא ןעסיוטשעגנָא ךיז ךיא בָאה טכירענמוא .הבוט

 .ד רענייא ..!טנַאלַאט ןעדנעטיידאבכ רהעז ןוא רהעז רשפא ,ןעד
 ַא טקורדענּפָא זָאלקַאמשענ טָאה יקסדיל ? רע זיא רעוו ,ןָאסלענרעב

 ךיא ."ןעבעל ןעשידיא ןופ (?) ןעננולהעצרע לַאזקאוו םייב , :לעכיב)

 -לעוו ,עיפַארנָאילביב בילוצ) טיונ יִּפ לע ןעזעל ןעמונעג סָאד בָאה
 םיטרּפ ךס א ןיא .ןעראוועג םמותשנ ןיב ןוא (ןייא ןערהיפ רימ עכ

 .םלוע-תיב רענליוו ן'פיוא הבצמ ס'רעטייוו ,א

 אצתו ןימ א ."לעטעטש , ס'שא רעבירא ןָאסלעגרעב רעד טָא טגייטש
 טגירק !טכירעגנמוא ?ךיז רע טמענ ןענַאװ ןופ ,אשד ץראה
 טביירש ,רעוש סָאד ןיא ךייא ביוא ןוא ,רעכינ סָאוװ לעכיב סָאד
 רעד .ךַאז עכילנהעועגמוא ןא רָאנ ..ןעקישוצ ךיא לעװ ,רימ
 טריזעטניס ,ןע'נוסמַאה ,ן'וָאכעשט ,ןע'נירּפוק ןופ סעּפע טָאה דיא
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 .ר -- יא ןוא רתסנ םוצ תוכייש ַא טָאה ,ן'שַא טימ ן'עלעדנעמ
 -רעייט ,בוט ?זוס !דנעטיידַאב רָאג ,לעניגירַא רָאנ ,ןָאסלענרעב
 "! רעטס

 ,ערעדנַא ֹוצ ןעװעג ןיא רע יװ גיטכירפיוא ױזַא טקנוּפ ןוא
 -יהוצפיוא ךיז טבערטשעג טָאה רע .ןײלַא ךיז וצ ןעװעג רע זיא
 ןעטלַאהעג טשינ לָאמנייס ךיז טָאה רֶע רעבָא ,ןײלַא ךיז רעביא ןעב
 טינ ?ָאמנייק ןיא רע ןוא .ן'תמא רעד ןיא ןעוועג זיא רע יו רעכעה
 ןעזיוועגנָא ךילטניירפ םהיא ןעבָאה ערעדנַא ןעוו ,זנורב ןערָאװעג
 טנַאמרעד ןיוש רעהירפ בָאה ךיא .,ןענָאק ןייז ןופ ןעצינערג יד ףיוא
 .גנילטשרע ןעשיטאמַארד ןייז ןעגעו עיזנעצער עגיטסניג טינ ןיימ
 ךיא ןעװ ,לָאמ עטצעל סָאד טינ רעבָא ,עטשרע סָאד ןעוועג ןזיא סָאד
 ,טבַאװשענּפָא טינ טָאה סָאד) ןוא ,םהיא ןעגעק ס'הנעט טימ סױרַא ןיב
 -ַאב עש'רבח ערעזנוא טרעטיילעג ןוא טקרַאטשענ ,טרעקראפ ,רָאנ
 ,עמַארד עטייווצ ןייז ןעבירשעגנָא 1910 ןיא טָאה רע ןעו .ןעגנוהיצ
 בָאה ךיא ,טּפירקסונַאמ ןיא טקישענוצ יז רימ רע טָאה ,"רעייפ ןיא,
 טלעפעג (טכודעג ךיז טָאה רימ יװ) טָאה סע סָאװ ,ןעבירשעג םהיא
 -עג גידנעטש ןיא רע ,ןָאטענ טפָא סע בָאה ךיא .ןעפַאש ןייז ןיא
 ןיא רעדָא םעד ןיא ןיא רע ןעװו ןוא ,גיצראהנעפָא רימ טימ ןעוו
 ןעועג טפָא ןיא דע ןוא --- ןעדירפוצ רימ טימ ןעוועג טינ טרּפ םענעי
 :רַאפ ,ךיוא ךיא בָאה .טנָאזעג רימ סע רע טָאה -- ,ןעדירפוצ טינ
 טימ טדערעג ןוא ךַאז ןייק םהיא ןופ ןעטלַאהַאב טשינ ,ךיז טהעטש
 -נִא ךיוא ךיא בָאה .רבח ַא טימ רבח א ןעדייר ףראד סע יז ,םהיא
 ןיא, ןענעו ןעבירשעג םהיא בָאה ךיא ןעוו ,תונורסח יד סרהירעג
 :טרעפטנעעג רימ טָאה רע סָאװ טָא ןוא .,"רעייפ

 -רעטנוא יד ןעניפעג וצ טרַאװרע ךיא טָאה ווירב םעד ןיא..,
 -עג ָאי ןיא יז רָאנ ,ןענופעג טינ יז ךיא בָאה ךילטײד .הרוש עטש
 טָאה רהיא . , . קנעדענ ךיא  ,םרָאפ רעכילטייד רָאג טינ א ןיא ןעוו
 ךיא .ןעכַאז ערעכַאפנייא רַאפ ןעמענ ךיז לֶאז ךיא ,ןעבירשעג רימ
 -  :עניימ המינּפ עטסנרע יד זיא סָאד .טכערעג טייז רהיא --- סייווי
 רהיא .,ןעגָאז וצ תלוכיב ןיב ךיא ?יפיוו ,רהעמ ךס א ןעגָאז ליוװ ךיא
 א טקעטש ןעגָאז ןעלעו ןיימ ןיא זא ,ןעניימ טינ רעבָא טפרַאדַאב
 ךיא טלָאװ ,יוזא עקַאט סָאד זיא .טייקטנעכערעגסיוא ןא ,"ןוויכב,
 .טאהעג הטרח ןוא -- ךיז טשיראנַאב ,ןָאט וצ סָאד טרעהענפיוא
 בילוצ .רעלעמ רעשינַאגרָא ןֵא ,גיטנעק ,רימ ייב ,רעבָא ,זיא סָאד
 ירמגל טייצ ַאזַא רימ טָאה סע ןוא ,ןעטייברַא טינ ךיא ןָאק עקַאט םעד
 ןיימ רעבירא ןעגנירּפש לו ךיא טינ .טייברא ןיימ ןעגנולעג טינ
 ןעזיױו רָאנ ,ךיא העז ןהעז .ּפָאק ןיימ רעבירַא העז ךיא :ּפָאק
 ןַא ןיא ןוא ,"טינ ךיא ןָאק ,העז ךיא יוװ ,ןהעז ןעלָאז ייז ,ערעדנַא

 ןיא ךיא רעכילרעניא ןיימ, :ןעבירשעג רע טָאה ווירב רעדנַא
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 רעביירש ןעכילרעפיוא ןיימ רַאפ רעטנַאסערעטניא ןוא רעגיהעפ

 | " רךימ ןיא
 -רעּפ ןייז ןופ -- הריתפ יד ןוא -- ןח רעד ןעוװעג ןיא סָאד

 ,םוטש ןוא -- נידוועדיײרַאב טכַאמעג םהיא טָאה סָאד .טייקכילנעז

 .ןעפלָאהַאבמוא ןוא --- גיטומ ,דלימ ןוא --- ץלָאטש

 ןעטייוצ םוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןערהָאי עטצעל יד ןיא טשרע

 רע ןעוו ,ריביס ןופ ,עיצולאווער-ץרעמ רעד ךָאנ דלַאב ,טרעקעגמוא לָאמ

 -ײּפעגסױא ןא ,רעטרעטילעג א ןוא רעדימ א קירוצ ןעמוקעג ןיא

 ןערעטנהענרעד וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ,רעפייר ַא ןוא רעטנינ

 -צעל ןייז ןיא טייקשינָאמראה רעסיוועג א וצ ןעביירש ןייז ןיא ךיז

 -עג ןיא גנולהעצרעד רעטצע? ןייז ןיא ןוא עמַארד רעגיטקַאנייא רעט

 רע ןעכלעוו וצ ,ןענָאק ןוא ןעלעו ןופ טכיוועגכיילג רענעי ןיוש ןעוו

 .ןעבעל ןעצנאג ןייז טבערטשענ טָאה

 רעד ןופ טנעמנַארפ ַא ןוא ("קילנמוא ןא,) רעטקַאנייא רעד

 ןיא ןערָאװעג טקורדעג עדייב ןענייז ("יאמאש םייב ,) גנולהעצרעד

 "ער ןוא ןעבעגעגסױרַא ןעמַאזוצ ןעבָאה רימ עכלעוו ,"ךָאװ, רעד

 םישדח עטצעל יד ןעוועג ןענייז סָאד .1919 ביֹוהנֶא ןיא טריטקַאד

 ןייּפ טימ ןעוועג לופ ןענייז עכלעוו ,םישדח ,ןעבעל ס'רעטייוו .א ןופ

 ןַאד טניואועג טָאה רעטיױו .ןעגנונעפָאה עסיורג ןוא קערש ןוא

 םענעי ןָא ךיז ןענָאמרעד וצ טשינ רעסעב -- ןוא זיוה ןיא זנוא ייב

 ןוא רעײמרַא-טיור ענידנעטערטּפָא יד ןעו ,תעל-תעמ ןעכילדנעמוא

 ךרוד ןוא ייברַאפ ןעבָאה ןערענַָאינעל עשילוּפ עגידנעריקַאטַא יד

 -- ,ערעדנַא יד ןיא ענייא ןעסָאשעג גנוניואוו רעזנוא ןופ רעטסנעפ יד

 עכלעו ן'העש עכילרעדיוש ענעי ןָא ךיז ןענָאמרעד וצ טינ רעסעב

 ןוא עּפַאי בייל טעָאּפ רעד) רימ סָאװ ,טימרעד טגידנעענ ךיז ןעבָאה

 (ןערָאװעג ןעסַאשרעד טינ רעיש ןוא טריטסערַא ןענייז עכלעוו ,ךיא

 .רענעסָאשרעד ַא גידנעגיל סָאנ ן'פיוא ן'רעטייוו ןהעזרעד ןעבָאה



 .ףָאגָאר ללה

 .שטיורוה קיזיא קחצי

 -עג ןעריובעג ןיא שטיוורוה קיזייא קחצי

 .1800 ,לירּפַא ןעט14 םעד ענליוו ןיא ןעראווי

 ןופ טמַאטשעג עדייב ןעבָאה ןערעטלע ענייז

 רעד ןיא ןענייז ןיילא ייז רעבָא סוחי ןעשינבר

 ענרעדָאמ עיינ ףיוא קעװַא דנעגוי רעטסהירפ-

 -עג ןוא ןענָאזעגיירפ ןעוועג ןענייז ייז .,ןענעוו
 .ןעסיוו ןעכילטלעוו ןוא ןעכַארּפש ןיא טעדליב
 ןיא ןעניוצרע ייז ןעבָאה קיזייא קחצי דניק רעייז

 ןיא טקישעג םהיא ןעבָאה ייז .טסייג רעייז

 -נײרַא םהיא ייז ןעבָאה ךָאנרעד ,רהָאי ןעבלאהרעדנַא זילב רדח

 ןוא עיזַאנמיג טגידנעראפ טָאה רע .ןעלוש עשיסור ןיא ןעבענעג
 -יודעמ ןיא רעהירפ ,טעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא טרידוטשעג

 ןיא .טעטלוקַאפ ןעשיטַאמעטַאמ ןיא רעטעּפש ןוא טעטלוקַאפ ןעשיניצ

 ,הסיפת ןייז טימ יַאס טנעכייצעגסיוא ךיז רע טָאה םידומיל ענייז עֶלַא

 ,קינָאל ןייז טימ יַאס ,ןורכז ןייז טימ יַאס

 -נוא םוידוטש ןייז ןיא רהאי 21 ןעװענ טלַא ןיא רע ןעװו

 -עט ערענָאיצולָאװער רַאפ טסערַא ןַא ךרוד ןעראווענ ןעכָארברעט

 טָאה רע ואוו ריביס ןיא ןערָאװעג טקישרַאפ זיא רע .טייקניט
 רע ןיא ןעמוקענקירוצ ןיא רע ןעװו .רהָאי ףניפ עיונענ טכארבראפ

 -רַאפ טָאה רע יו םעדכַאנ .טּפַאשנעסיוו עשידירוי ןערידוטש קעוװַא

 -ָאס רעשידרערעטנוא רעד ןיא גיטעט ןערָאװעג רע זיא סרוק ןייז טגידנע

 .קסנימ ןופ רעטייברַא עשידיא יד ןעשיווצ גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצ
 -עג טלעטשעג ןוא ןערָאװעג טריטסערַא רעדיו רע ןיא 1890 ןיא

 .עקירעמַא ןייק טרירנימע ןַאד טָאה רע .ןענַאלק ערעווש רעטנוא ןערָאװ

 םעד ןעמוקַאב טָאה רע .םוידוטש ןייז טצעזענרָאֿפ רע טָאה ָאד

 דנורג ן'פיוא טעטיסרעווינוא עיבמָאלַאק ןיא ףָאזָאליפ רָאטקָאד .?עטיט

 ןיא .ףרָאד ןעשיסור םעד ןופ קימָאנָאקע רעד ןעגעוו קרעוו ַא ןופ
 טעטיסרעוװוינוא רָאגַאקיש םעד ןיא רערהעל א ןעוועג רע זיא 59
 ןייז בילוצ ןעטלַאה גנַאל טנעקעג טינ ןעטרָאד ךיז טָאה רע רעבָא
 .סרעמרַאפ יד ןעשיווצ ןעננונעװַאב עלַאקידַאר יד ןיא טייקניטעט

 ךרוד ,קרָאי וינ ןיא אָאֹל ןעריציטקַארּפ טריבורּפענ ןַאד טָאה רע

608 



 ףַאנַאר ללה 2806

 טייצ ?עקיטש ַא טימ .ןערהענרע טנעקעג טינ ךיז טָאה רע ןעכלעוו

 * םלא ןָאטגנישַאו ןיא עלעטש-סננוריגער ַא ןעמוקַאב רע טָאה רעטעּפש

 -עג ביל קרַאטש טינ טײברַא יד טָאה רע שטָאכ ןוא רעקיטסיטַאטס

 .ןערהָאי טימ טייצ א ןעבענעגפיוא טינ עלעטש יד רע טָאה טָאה

 -ורב ןענידמרוטש ַא ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג רע זיא 1915 ןיא

 -ראפ ףמַאק םעד טָאה רע .ןאינוי רעכַאמקואלק רעד ןיא ףמַאק-רעד

 -רֶא רעד טימ גנודניבראפ ןייז ןעבענפיוא טזומענ טָאה ןוא ןערָאל

 | ,עיצאזינַאנ

 לורפא .בעג ,שטיוורוה קיוווא קחצו
 ,9 ולוי .טשעג .ענליוו ןיא ,18600 ,4

 .קרָאו ןינ ןיא ,34

 פא ךיז רע טָאה ,1924 ןיא ,טיוט ןייז זיב ןא טסלאמאד ןופ
 -עג ןיא רע .קיטסילַאנרושז רעשידיא טימ ךילכעזטּפיוה ןעבענעג
 ןוא ןעננוטייצ עכילגעט עשידיא ענעדישרַאפ טימ ןעדנובראפ ןעוו
 עשילגנע ןיא טייברַאעגטימ ךיוא טָאה רע .,ןעלאנרושז עשידָאירעּפ
 יא שילננע ףיוא יא קרעװו עניטכיו טסאפרַאפ ןוא ןעטפירשטייצ
 .רעמירַא ןא ןעוועג .גידנעטש רעבָא זיא ןעבעל ןייז .שידיא ףיוא
 -יירש סלא ןעברָאוװרע ךיז טָאה רע סאוו עיצַאטוּפער עסיורג יד ץָארט
 רענעק סלא טָאהעג טָאה רע סאוו גנונעקרענא עסיורג יד ןֹוא רעב
 עלאיצַאס ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילַאּפ ןיא רעשרָאּפ רעלעניגירַא ןוא



 07 | שטיוורוה קיזייא קחצי

 רַאֿפ גונעג ןענידרַאפ ןצ ןעוװענ רעש םהיא ןיא ןעטפַאשנעסיוו

 ןערהַאי עטצעל ענייז .ןעבעל ןעמעװקַאב רעגיניױו רעדָא רהעמ א

 .ערעוש רהעז ןעוועג טקנוּפדנַאטש ןעלעירעטַאמ ַא ןופ ןענייז

 שטיוורוה קיזייא קחצי טָאה קיטסילַאנרושז רעשידיא רעד ןיא

 וצ ןעכיילג ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .טרָא רעדנוזַאב ַא ןעמונראפ

 ןייק ןעזָאלעגרעביא טינ טָאה רע ןוא טבעלענ טָאה רע תעשב ךיז

 טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .ןעליפוצנָא ץַאלּפ ןעגידייל ןייז שרוי

 עלַא יד ןיא םינעטנעק עכילדנירג טימ ,םנעטשרע : ןעכאז יירד טימ

 טימ ,סנעטייוצ ;ןעבירשעג טָאה רע עכלעוו רעביא ןעדנַאטשנעגעג

 -עלבָארּפ וצ גנוהיצַאב ןיא ןוא ןעקנעד ןיא טייקגידנעטשטסבלעז ַא

 .ןעביירש ןיא ליטס ןעט'נח'אב ,ןעטכייל ַא טימ ,סנעטירד ; ןעמ

 עלַא .טסיסקרַאמ רעטנייצרעביא ןא ןעװעג ןיא קיזייא קחצי

 -נעסיוו עלַאיצַאס ןוא עשימָאנָאקע רעביא ןעטפירש עשיטערָאעט ענייז

 -ָאס ןעשיטסיסקרַאמ ןופ ןעּפיצנירּפ יד ףיוא טריזַאב ןענייז ןעטפַאש

 ןופ טייו ןעוועג רע ןיא ןעגַארּפ עשיטקַארּפ ןיא רעבָא ,םזילַאיצ

 טימ טנעבערעג רעמיא ךיז טָאה רע .,יסקָאדָאטרָא עשיטסיסקרַאמ

 גנֹוהיצַאב יד .ןעטייקכילגעמ ענידלַאב יד טימ ןוא ןעדנעטשמוא יד

 וצ םהיא רַאפ טכַאמעג ךילגעמנוא סע טָאה ןענַארפ עלעוטקַא וצ ענייז
 טָאה רע .ײטרַאּפ רעשיטילַאּפ רעכלעוו דנעגריא טימ ךיז ןעדניבראפ
 "ער ןוא סעירָאעט ןופ ןעדנובעג ןייז טנעקעג טינ ןוא טלָאװעג םינ

 רַאפ רעזייוונעוו סלא ןעפַאש ןעזומ ןעײטרַאּפ סאוו ןעדָאטעמ ןוא ןעלעג

 ןיא טביולגעג קרַאטש וצ טָאה רע .ןעהייר ערעייז ןיא ןעסַאמ יד

 וצ יו .וא ןָאט וצ סָאװ ןעמיטשַאב וצ טייקניהעפ רענענייא  ןייז |

 -קריו טָאה רענייק ןוא .עגַאל רענעפַאשעג-יינ רעדעי ןיא ןעלדנאה

 ַא וצ גנולעטש ס'קיזייא קחצי סאוו ןענָאז סיוארָאפ טנעקעג טינ ךיל
 "יטרַאפ רע ןַא ,טריסַאּפ ןעטלעז טינ טָאה סע .ןייז טעו ענַארפ

 -רַאװרע ןעבָאה עלַא ןעו גנולעטש עשיסקָאדָאטרַא-גנערטש א טגיד

 ן'קיזיא קחצי ןענעװ טָאה רענייק .לארעביל ןייז טעו רע זא ,טעט

 טנעקעג טָאה שנעמ ןייא ןיולב .םיללכ ןייק ןעכַאמ טנעקעג טינ

 ןעועג ןיא סָאד ןוא ,ןעקנעד ס'קיזייא קחצי ןופ םזינַאכעמ םעד

 .ןייֵלַא קיזייא קחצי

 רע .עלוש ןייק ןעפַאשעג טינ קיזיא קחצי טָאה רַאפרעד ןוא

 םידיסח ענייק רעבָא ,רעזעל ךס ַא ןוא רערהעראפ ךס ַא טאהעג טָאה

 יװ טקוקענ םהיא ףױא ראנָאז ןעבָאה עכנַאמ .םידימלת ענייק ןוא
 -ַאב ךס א ךיז טלהיפ סָאװ שנעמ ַא ,טסיכרַאנַא לעקיטש ַא ףיוא

 ןעננוניימ ןוא ןעקנַאדעג עלעודיווידניא ,ענעגייא ענייז טימ רעמעווק
 | .ןעננוטכילפראפ ןוא ןעננודניבראפ-ייטראפ טימ יװ

 -עג ךיוא םהיא טָאה ןעקנעד ןופ עדָאטעמ עניטרַאנעגייא ןייז
 -ַאֹּפ ןוא ןעכילטפַאשלעזעג ןיא געװ ןעניטרַאנעגייא ןא ףיוא טרהיפ
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 עטמיטשַאב ןייא ןייק טימ ךיז טָאה רע שטָאכ .ןעבעל ןעשיטיל
 -ךאפ רַאפ סעיטַאּפמיס טָאהעג רע טָאה ,ןעדנובראפ טינ גנונעװַאב
 .טפמעקאב ערעדנַא יד ענייא ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוגעוַאב ענעדיש

 ןעטקנוּפ יד ןעבילקעגסיוא ןעגנונעװַאב יד ןופ רעדעי ןיא טָאה רע

 סאוו ןעטקנוּפ יד ןעזיוועגקירוצ ןוא טרילעּפַא םהיא וצ ןעבָאה סָאװ
 -רא ןיא סעטונג ןענופעג טָאה רע רעדיוורעד ןעוועג םהיא ןענייז
 ןיא ,םזילַאנָאיצַאנ ןיא ,םזינָאיזיװער ןיא ,םזיסקרַאמ ןעשיסקָאדָאט
 ,רעטייוו ױזַא ןוא םזיכרַאנַא ןעשיפָאזָאליפ

 ענעדישרַאפ ףיוא ןעפאשעג טָאה רע סָאװ קרעוװ יד ןופ עכנַאמ
 רעד וצ גנורעייטשייב עגידנעטשאב א ןעביילברַאפ ןעלעוו ןעכארּפש

 פעטעצ םעד ןיא ,טפַאשנעסיו רעדנעפערטַאב רעד ןופ רוטארעטיל
 ןעשיסור םעד ןעגעוו שילגנע ןוא שיסור ףיוא רעכיב ענייז ןיירַא ןעהעג ,

 ענייז ,עקירעמא ןיא עיצארנימיא ןעגעו קרעוו שילגנע ןייז ,ףרָאד
 -ַָאמעד רענַאקירעמא רעד ןופ גנולקיווטנע רעד ןענעװו קרעוו עשידיא

 -רע עשיטילַאּפ ןוא םזילאיצַאס ןענעוו ןעגנולדנַאהּפֶא ענייז .יטַארק
 עשילגנע ןוא עשידיא ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז עכלעוו ןעגנונייש

 ןעניד ךיוא ןעלעוו ןערהָאי ענילדנעצ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעטפירשטייצ

 -ךָאפ ןעניטפנוקוצ םעד ראפ "גנוניימ ןוא ןעסיוו, ןופ לַאװק סלַא

 ,רעקירָאטסיה ןוא רעש

 יו טייהנעטלעז ַאזא טקנוּפ ןעוועג קיזייא קחצי ןיא שנעמ סלַא

 ןייז טימ טנעבייצעגסיוא ךיז טָאה רע .רעקנעד ןוא רעביירש סלַא
 טאהעג טָאה רע .טייקניצרַאה ןוא טייקגיטכירפיוא ,טייקנעדיײשַאב
 טינ לָאמנייק טנַאלַאט םעד טָאה רע רעבָא רָאמוה רַאפ טנַאלַאט ַא
 ייז ןופ ,ןעכַאלוצסיוא ייז ,ןָאט וצ העוו רענגעג ענייז טצונעגפסיוא
 -רעביא ןוא קראטש ךילנחעוועגרעסיוא ןעוועג זיא רע .,ןעטָאּפשוצּפָא
 -קרעמ ןייז ןיא ןענַאטשַאב ןיא טיײקרַאטש ןייז .קימעלָאּפ ןיא דנעגייצ
 רעבָא טָאה רע .,ןעקנעד ןייז ןופ טייקרָאלק יד ןוא קיגָאל רענידריוו
 ןיק טָאה רע .טקעּפסער טימ טלעדנאהאב רעמיא רענגעג ענייז
 -סיד וצ םהיא טימ עדריוו ןייז רעטנוא סלַא טכַארטַאב טינ רעביירש

 .ןעועג טינ זיא רעביירש רענעי דנעטיידַאבנוא ןוא גנוי יװ ,ןעריטוק
 סנעדעי ןעמונעג ןוא ןעבירשעג טָאה רעדעי סָאװ טנעיילעג טָאה רע
 ןופ טייקגיטכירפיוא רעד ןיא טביולנענ טָאה רע .טסנרע גנוניימ

 םענייק ,טכַאמענ לטבמ טינ םענייק טָאה רע .ןעגעלָאק ענייז עלַא
 ןיא םיראו טלהיפעג ךיז ןעבָאה רעביירש עננוי .טרירָאנגיא טיג

 ,טפַאשלעזעג ןייז



 (*קיגרעיװ (רעטיפ) ץרפ

 ןיא ענליו ןיא ןערָאװעג ןעדָאבעג זיא קינרעיװ (רעטיּפ) ץרּפ
 "םינמאנ, עילימַאפ א ןופ טמַאטשעג טָאה ,באז-יבצ ,רעטָאפ ןייז ,5
 רעטומ יד .דינמ רענידנערהָאפמורַא ןא ןעוועג זיא רע .(קינרעיוו)
 ,םישורּפ ייב ךָאנרעד ,דדח ןיא טשרעוצ טנערעלעג .,ןירעלדנעה ַא ---

 עי, לגי יי טי

 רעקרָאי וינ ןופ רָאטקאדער ,קינרעיוו ץרמ
 ."לַאנרושז ןעגרָאמ , |

 -לַאהטרעּפ ןאד ,רעצינש ַא ֹוצ ערהעל רעד ףיוא קעװַא רהָאי 13 וצ
 טנערעלעג טייצ עסיוועג א .,רעקָאט סלַא עניר ןיא טייברַאעג רהָאי ןעב

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקוסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 ,דיסח ַא ,רעדורב ןערעטלע םייב ןָאנרַאמס ןיא ןוא ענווָאק ןיא ךיוא
 ןעבָאה ןערעטלע יד ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעג רע זיא 1822 ןיא
 ןָאעל ןופ העּפשה רעד רעטנוא .ארמנ טנערעלעגנ טרָאד ,טצעזַאב ךיז
 ךיוא ןעבענּפָא ךיז ,זירַאּפ ןופ ןעמוקעג ןַאד זיא רעכלעוו ,ףָאקטָאלָאז
 רע טָאה 1885 ןיא .שטייד ןֹוא שיסור ,םידומיפ עכילטלעוו טימ
 -ענ ,ָאנַאקיש ןיא טלעדעּפעג דהֶאי 4 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 ןוא טְרָאּפ ןיא תורוחס ןעדָאלסיױוא ןואדץזִא ייב ,ץליהעג ייב טיײברַא

 -יירש ַא ןוא רעצעז א ןעזעוועג ןַאד .ןעטייבדא ערעווש ערעדנַא ייב
 ןיא ןעצנעדנַאּפסעדַָאק ןעבירשעג ,"רעירוק ןעשידיא, םעד ןיא רעב
 ןַאמסדנַאל ןייז ןופ גנודַאלנייא רעד ףיוא ."םויח, רענרוברעטעּפ

 רעד ןענעװ) "טאלבעגַאט ןעשידיא  רעקרָאי וינ ןיא --- ףָאקטָאלָאז

 רעד ןעו ."רואה ןרק , ןיא ךיוא ,(ָאנַאקיש ןיא גנולעטשסיוא טלעוו
 ןערָאװעג קינרעיוו ןיא ,ןע'נָאזהרש וצ רעבירַא זיא "רעירוק דעשידיא,

 טעדנירנעג טָאה ףָאקטָאלַאז זַא ןוא ,ן'פָאקטָאלָאז טימ רָאטקַאדערטימ

 -ער רעניצנייא רעד ןערָאװעג קינרעיו זיא ,"לוק רעד, ,גנוטייצ ַא

 -טדעדנַא ןוא "רעירוק, ןופ קעװַא רע זיא 1800 ןיא .רָאטקַאד

 טָאה 1808 ןיא .טפעשעגדנרַאװזַאלג א ןיא טיײברַאעג רהֶאי ןעבלַאה

 -עגַאט ןעשידיא, ןופ רעצעז סלַא קרָאי ןינ ןיא טצעזַאב ךיז רע

 רעד ןופ גנולײטּפָא -דעשילגנע רעד ןופ רעטייברַאטימ ןוא ?טָאלב

 ,יֵלוי ןיא טעדנירגעג טָאה ,ןײטשריּפַאס .י ,דניירפ ןייז ןעוו .גנוטייצ

 רעיינ רעד ןיא רעבירַא קינרעיוװ זיא ,?לַאנרושז ןענרָאמ , םעד ,1

 ןוא םירמאמ ןוא ןעלקיטרַא-טייל םויה דע טביירש רע ואוו ,גנוטייצ

 טרהיפעננייא טָאה רע סָאװ) ?ןעטסַאק-ףירב , גנולײטּפָא יד טרהיפ
 -רַאפ יד ףיוא ךילגעט-נָאט גידנערעפטנע ,(?טַאלבענַאט, ןיא ךָאנ
 -ער רעשיטקַאפ ךיוא 1906 טניז .רעזעל יד ןופ ןענַארפ עטסנעדיש

 ןַאד ןיא סָאװ ,"דענַאקירעמַא רעד, טַאלבנעכָאװ םעד ןופ רָאטקַאד

 -ָאנ ,1914 ,טיוט ס'נײטשריּפַאס ךָאנ ןוא ,ןע'נײטשריּפַאס וצ רעבירַא

 -עוו ךיוא טיג רע ואוו ,"לַאנרושז ןעגרָאמ , ןופ רָאטקַאדער רעלענימ
 ."רוטַארעטיל רעניכַארּפשליפ רעזנוא , רעביא ןעטכיזדעביא עכילטנעכ

 רהָאי 22 ןופ ךשמ ןיא "לַאנרושז ןעגרָאמ , ןופ רָאטקַאדער סלַא טָאה
 עכילנעט עֶלַא ףיוא ןעלקיטרַא-טייל טנעזיוט 20 רעביא ןעבירשעגנָא

 -טפאשנעסיו ןוא עלערוטלוק ,עכילטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ --- סעמעט

 ןייא ןופ עיצַאזינאקירעמַא ןופ טקנוּפדנַאטש םעד גידנעטערטרַאפ ,עכיל

 םנה ,טייז רעטייוצ רעד ןופ עיסקָאדָאטרָא -עשידיא רעד ןוא טייז

 עשירענגעג יד וצ ךיוא ץנַארעלָאט ןוא טעטיוויטקעיבא רעסיוועג ַא טימ

 עשילגנע:שידיא ענעדישראפ ןיא טייבראענטימ ךיוא טָאה .,ןעגנוטכיר

 -רַאפ ןוא ,"הנסּפה , ןוא "ירבעה , עשיאערבעה יד ןיא ,ןעטפירשטיוצ

 םינבר ןופ סעיפַארנָאיב בוד סָאד ,ןעלקיטרַא 2800 םורַא טכילטנעמע

 -ידיא ענינייא ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד רעביא ךיוא ,םידמול ןוא
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 -איב ,ענדָארג ,אקארק יו ,טטטש עשידיא רעביא ,רעלעטשטפירש עש

 "לארשי רצוא, עידעּפָאלקיצנע רעשיאערבעה רעד ןיא ,דנַא .אקָאטסיל

 :טכילטנעפעראפ םרָאפ-ךוב ןיא ,ואלסערב טָאטש יד ןעבירשַאב
  -ודיא ם'לעסַאק דוד טיול) "ןעדיא יד ןופ עטכישעג עניײמעגלַא יד,

 ןעדיא יד ןופ עטכישענ יד, ;(1901 .י .נ ,שטייד ןיא עטכישענ רעש
 1094 ;(1912 ,שילגנע ןיא סיורא ,1914 ,קרָאי וינ) ?עקירעמַא ןיא
 זיב יז גידנעדיפרעד ,גנוטיײברַאעב רעיינ א ןיא יז טכילטנעפעראפ
 -ָאיב יד ;"לַאנרושז ןעגרָאמ , ןיא םיכשמה עהייר א ןיא ,נעט ערעזנוא

 -רעטניא , .ג .ּפ) "ןואנ רענליוו רעד  ןוא "ןואג אידעס בר, סעיפַארג
 -ךוב ןיא סיודא טינ ךָאנ .(1904 .י .נ ,"קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנ
 ;(שילגנע ןוא שיאערבעה ןיא עיפַארגָאיב) "ןירעּפליײה לקייח , : םרָאפ |

 יד ןופ עטכישענ רוטלוק רעד סיוא ןעלטיּפַאק) "םַאטשלעדנַאמ ןָאעל,

 | .(דנַאלסור ןיא ןעדיא
 עלַא -- ןופלדנס ,למח יבא ,ןורצח יבא : ןעמינָאדװעסּפ ענייז

 -וקעזקע רעד ןופ דילגטימ א ןעועג ,"טַאלבענַאט ןעשידיא , ןיא

 -סדנַאל יד ןופ טעטימָאק םעד ןופ רעציזרָאפ ,"טניַאשזד , ןופ עוויט

 .ןעטפַאשנַאמ



 .טיניװטַאב .ב

 .סעלינימ ' טסד

 (ּפיט רענליוו ןצלופרילָאק א ןופ דליב-רעטקַארַאב ַא)

 -ייו ענייז טימ ןעפיול םהיא ךיא העז טָא
 םעד םיוק ןערהירַאב סָאװ ,טירט עלענש עכ
 .ייוודָארב טסיא ןופ טלַאפסַא

 .ךייו ןוא ?ליטש סעּפע רימ רע טנָאז טָא

 ךיא רעהרעד ןוא .עמיטש ןייז םיוק רעה ךיא
 טינ ךיא סייוו ,רעטרעוו עניד/תודוס ענייז ןיוש

 ןופ ןָא טננַאפ רע לייוו ,טדער רע סָאװ ןענעוו

 רעד ,ןעקָארשוצ ןענייז ןעניוא ןענייז .,ןעטימ ַא

 :טעשטּפעש רע ןוא ,טגרָאזרַאפ םינּפ יו

 ןענייז ןעטעליב יד זַא .ןָאטעג טינרָאנ ךָאנ טָאה ןעמ זַא ---
 ,טיירגענוצ טינ ךָאנ ןעמ טָאה לַאז םעד ןוא ,טקישעגרעדנַאנרַאפ טינ

 רעד וצ ןענעלוצ טינ שטָאכ לָאז ןעמ .ןענער ףיוא רָאנ טזייוו סע ןוא

 ,גנומענרעטנוא

 קעװַא ?יטש רעדיו רע טלייא ,טרעױרטענּפָא ,סָאד טנָאזענּפָא
 וצ סיוא טדיימ רע .סָאג רעטיירב רעד ןוא רַאוטַארט םעד ןעשיווצ

 ןעסיוטש ןוא ךיז ןעלייא ןעשנעמ ?ייוו רַאוטָארט ןעטימ ן'פיוא ןהעג

 ןייק ךָאד טָאה רע ןוא ,םהיא רַאפ רַאנלואו וצ זיא טלעוו יד ; ךיז
 זיא לָאז רעד ,טקישוצ טינ ךָאנ ןענייז ןעטעליב יד לייוו ,טינ טייצ

 טנעװַא םעד ןיא אקוד ןענער א ןייז ךָאנ ןעק ָאד ןוא ,טיירנעגוצ טינ
 .גנומענרעטנוא רעד ןופ

 -רעטנוא רעכלעוו ןענעו םינ סייו ךיא ?גנומענרעטנוא עכלעוו

 ? עכלעוו סיוא סע טכַאמ סָאװ רעבָא .טדערעג טָאה רע גנומענ

 רעדָא תונברק-המחלמ יד רַאפ גנומענרעטנוא יד סָאד ןיא יצ

 ַא רַאפ רעדָא ןייארַאפ רעביירש םעד רַאֿפ ,תונברק-םָארנָאּפ רַאפ

 יד רַאפ רעדָא ,אּפָארייא ןופ טסַאנ םעיינ ַא ראפ ,רָאיטקַא ןעקנַארק
 ןופ םוירַאטינַאס ַא רךאפ ,לארשי ץרא ןופ רעטיײברַא עטריזינַאנרָא
 / רעד רַאֿפ ,סנַאילַא רעטַאעט רעשידיא רעד רַאֿפ רעדָא עגיטכיזדניווש
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 רַאפ רעדָא ,ײטרַאּפ רעשיטסינויצ רעד רַאפ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס
 ס'ינושרעג ראפ ,עיסימ "ס'דנוב , םעד רַאפ רעדָא ,ןעלוש עשידיא יד
 רַאפ סיוא סע טכַאמ סָאװ --- ,עיסימ ס'אקשובַאב רעד רַאֿפ ,עיסימ
 -רַאװק ןעשידיא ןיא גנומענרעטנוא ןַא זיא'ס, ? ןעמעוו רַאפ ןוא ,סָאװ
 ,קעװצ רעכלעוו סיוא סע טכאמ סָאװ .קעווצ ןענילייה ַא ראפ לָאט
 ןעמ ןוא ,טייקנילייה ַא םעּפע ָאד זיא'ס יבַא ,טייקנילייה רעכלעוו רַאפ
 לָאז לָאז רעד זַא ,ןערעוו טפיוקרַאפ ןעלָאז ןעטעליב יד זַא ןהעז הרַאד
 ןוא ן'הנאד ןומ ןעמ ןוא ןעגרָאז ךיז ןומ ןעמ ןוא ,טיירעגוצ ןייז
 רענהעש א ןייז שטָאכ לָאז סע זַא ץרַאה קיטש ַא ךיז ןעסעסיוא
 .גנומענרעטנוא רעד ןופ טנעווַא םעד רעטעוו

 ? סעקינימ .י ןנח טינ ביוא סעלַא םעד ןענעוו ןעגרָאז ךיז לָאז רעוו
 רעקניביל ,רעקניטכייל ,רענעגיובעג רעניזָאד רעד ,סעקינימ ןנח|

 יד טִא טגָארט ןעגיוא עט'הגאד'עגסיוא עגירעיורט יד םימ עלעדיא
 ַא ָאד ןזיא'ס .סעציײלּפ ענידרענייב עלָאמש ענייז ףיוא ןעגרָאז עלַא
 .ןָאט סעּפע ןומ ןעמ ןוא ,ןעדייל םימי טימ טלעוװ עשידיא עסיורג

 -טמהיראב ןוא ןעטַארעטיל עלַא ,רערהיפ עלַא ,רעוט ללכ עלַא
 רעד רַאפ סעדער ערעייז ןעטיירנוצ טימ ןעמונרַאפ ךָאד ןענייז ןעטייה
 ןעמ ןא ןעציז ןעלָאז ייז ואוו ןעװענַאלּפסױא טימ ,גנומענרעטנוא
 יז ךאלסּפינש ראפ סָאװ ןע'נובשח'סיוא טימ ,ןהעזסיורא ייז לָאז
 ןייז ןעלַאז ןעזױה ערעייז זַא ןענרָאזאב םימ ,ןעגָארט ןַאד ןעלָאז
 ,טסערּפענסיױא

 טעװ רע ?ייו ,עדער ןייק ןעטיירנוצ טינ ףרַאד רעבָא סעקינימ
 ןייז ןעגעװ ןעװענַאלּפ טינ ףרַאד רע .רענדער יד ןופ ןייז םינ
 טעװ ןעמ רעדָא ריט םייב ןייטש ךָאד טעװ רע לייוו ,טרָא ןע'דובכב
 ךָאנ ןעפיולוצמורא ןוא ךאלקנעב ןעננערבוצניירא ןעקישמורא םהיא
 ןעסערּפוצסיױא ?עסּפינש ןוא טוס םעד ןענעו .ןעטסיטרעצנַאק יד
 ךיז ןעבענוצּפָא טייצ סע טָאה רעוו ,ןעגרָאז טינ סעקינימ ךיז ףרַאד
 ןעדייל עשידיא ליפ ױזַא ָאד זיא'ס ןעוו ,ןעיירע'תוטש עכלעזַא טימ
 ןעכַאמ ץרָאי ןינ ןיא ןעמ ןומ סעלַא רַאפ ןוא רעדנעל עֶלַא ןיא
 ,ןערישזנַארַא ןעמ ןומ ןעגנומענרעטנוא יד ןוא .ןעגנומענרעטנוא
 ,ןעטײברַא עצראווש יד ,ןעטײברַא עניילק יד ןָאט טינ לי רענייק ןוא
 ןיא גָאטיײב ןעמונרַאפ ןענייז עלַא ;םייצ ןייק טינ טָאה רענייק
 ,סעקנַאלוה ףיוא ןוא סרעטַאעט יד ןיא טכַאנייב ןוא עינרַאצעביק

 גנַאֿפ ןיֹוש ןעסערעטניא ענענייא ענייז רעבָא טָאה סעקינימ
 רע סָאװ ,ךָאװ א ראלַאד גיצנַאװצ רעדָא ןהעצכַא יד .טנרָאזאב
 יד טימ .טגרָאזאב ךיוא ןענייז ,רעטאעט ןיא רעשֶא סלַא טנידרַאפ
 סעקינימ , ענייז רַאפ ןעקורד םעד רע טלהַאצאב ענייז ןעטסנידרַאפ-

 טינ רע טננערברַאפ רעשֶא סָלֵא רעטַאעט ןיא ."רעטעלב בוט-םוי
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 רעלעדייא ןייז רַאפ טינ זיא ןעטרָאד ערעפסָאמטַא יד ,טייצ ךס ןייק
 ןייז ּפֶא רע ט'רטּפ .ןעוורענ עטרַאצ ענייז רַאמ טינ ,המשנ רעליטש
 לָאז סָאװ טיײברַא ,טייברַאלכ טכוז ןוא טפיול ןוא ,לענש טייברַא

 ,טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןעדיא עלַא ןעצונ ןעגנערב

 ףיוא טיירש ןעמ .טכעלש ן'סעקינימ רַאפ ןיא ךַאז ןייא ,עי
 ,םהיא ףיוא ךיז טרעזייב ןעמ ,םהיא ףיוא טיירש ןעמ זַא .םהיא

 .1980 ,80 ץרעמ .טשעג ;} 1867 ,ענליוו ןיא .בעג ,סעקינימ .י ןנח

 ,טינ רע ןעק ןענעקטנַא ןערעפטנע .,רעטרעטיצרַאפ ַא רע טרעוו

 ייז ,רעדיו ןוא .ךיז ןערעזייב טינ ןעק ןֹוא ןעיירש טינ ןעק רע

 םיִרָאַו .רעוט-?לכ ןוא רעביירש-ןענעלַָאק יד ,טכערעג ךָאד ןענייז

 טָאה ָאד ןוא ,גנומענרעטנוא רעדעי וצ סעלַא ךָאד טרישזנַארַא רע

 רַאפ ןיא .ָאד .גונעג דובכ ןעבענוצּפָא ןעצימיא טלהעפרַאפ ןעמ

 "ינימ עקַאט זיא ,עדער רעד רַאפ טייצ גונענ ןעבילבעג טינ ןעצימיא
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 -ינימ רענעקָארשוצ רעד ,ןערעפטנערַאפ ךיז לי רע .גידלוש סעק
 .ןערעהסיוא טינ םהיא ליװ ןעמ .טינ םהיא ןעמ טזָאל ,סעק

 א רעביירש ןעדעי ןיא רע לייו ,רע זומ ךיז ןערעפטנעראפ ןוא
 בוט-םוי יד בילוצ בוחלעב ַא רעביירש ןעדעי ןזיא רע .בוח-לעב
 ..רעטעלב

 -םוי םעקינימ, ירד ןענישרע ןענייז רהָאי גילדנהעצ יירד רַאפ
 בוט:םוי יד -- ןעבעל ןיא בוט-םוי סעקינימ -- "רעטעלב בוט
 | .ענייז רעטעלב

 רעכיז רעזעל עשידיא ןעבָאה טלעוו רעסיורג רעד ףיוא ץעגרע
 -רַאֿפ רעניטכעמ ַא ךיז טניפעג קרָאי ןינ ןיא זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז
 עניד בוט-םוי יד ןופ דובכ ןוא רשוע ןיא טבעל סָאװ ,טַאנגַאמ-רעגעל
 ענילדנעצ ךיז ןענילייטאב סע עכלעוו ןיא ,ןעלַאנרושז ערעווש עקיד
 זַא ,טסואוועג ךאבענ ךָאד טָאה ןיילַא סעקינימ רעבָא .רעביירש
 טנעלפ רע .טסיזמוא ןעלייטוצ רע ןומ עבַאנסיױא רעד ןוּפ בלַאה
 עטמהיראב יד וצ ןעלַאנרושז ענייז ןעגָארטוצ ןיילַא גינעטרעטנוא
 ןערַאלּפמעזקע ערעדנַא יד טימ .טסיזמוא ייז ןעלייט - ןוא רעזעל
 ייז זַא רעפיוקרַאפ סגנוטייצ יד ייב ןעטעבנייא טזומעג ךיז רע טָאה
 ראפרעד דלעג ןייק ןוא ,סדנעטס ערעייז ףיוא ןעטלאה סע ןעלָאז
 .ןהעזענג טינ לָאמנייק רע טָאה

 -מַָאז א ,אעדיא ַא ךָאד זיא'ס ? דלעג ןענעװו ָאד טדער ןעמ
 ,רוטַארעטיל רעשידיא ןופ ננול

 יו טקנוּפ טוומענ ,טזומעג רע טָאה רעטעלב יד ןעבענסיורא
 -םוי עלעסיב סָאד ןעבָאה וצ םוא ,טפול ןעמעטָא טזומעג טָאה רע
 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג ןיא קילנ סָאד .המשנ ןייז רַאפ בוט
 סָאד טימ רע טָאה ,רעטַאעט ןיא רעשֶא סלַא עלעטש לעקיטש יד
 -ענ ךָאד ןעמ טָאה רעקורד םעד .רעקורד םעד טלהָאצאב טלַאהעג
 .ןַאמ-ןָאינוי א ,רעטיײברַא ןַא ךָאד זיא רע ;ןעלהָאצאב טזומ

 ןעלהָאצאב טנעקעג טינ רע טָאה רעבָא רעביירש-ןעגעלַאק יד
 .ןעלקיטרא עטקורדעג שרעדנַא ץעגרע גנַאל ןיוש ,עטלַא ערעייז רַאּפ

 -לוש סלַא גידנעטש טלהיפעג סעקינימ רעמירָא רעד ךיז טָאה
 יד רַאפ ןערישזנארא ןעבעל ןעצנאג םעד טזומעג רע טָאה רעגיד
 ןעבָאה שטָאכ ןעלָאז ייז זַא ןהעז ,ןעטיפענעב ,רע'מינּפ תלבק ןעגעלָאק
 ןוא הענכה טימ ּפָאק ןייז ןעגיובעגנָא טָאה ןוא ,דובכ עלעסיב  ַא
 ,ךיז טרעזייבעג ,ןעירשעג ,טלעדיזעג םהיא ןעבָאה ייז

 .טכערעג עקַאט ךָאד ןענייז ייז ?ןָאט טנעקעג רע טָאה סָאװ
  -ונימ רעניד'בוט:םוי רעליטש רעד טעװַאהעגּפָא טָאה ױזַא טָא

 .רהָאי גיסיירד ןוא ףניפ קרָאי וינ ןיא סעק
 ַא טימ ,טירט עכייו טימ ?יטש טָאה רהָאי גיסיירד ןוא ףניפ
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 "'ווָאוװ דמל רענרעדָאמ רענליו רעד טעווַאהענמורא טייקניד'תודוס

 .קרָאי וינ ןעגידעכַאװ ןעניד'שער םעד ןיא קינ

 ןופ טרעדנַאװעג טָאה ,רוטלוק עשידיא יד ,לַארָאמ עשידיא .יד

 עשידיא עלערוטלוק יד .ענליוו ןיא טעדנַאלעג ןוא דנַאל וצ דנַאל |

 ,ןעּפיט עלַאעדיא עכייר-ןעברַאפ עהייר א ןעבענעגסיורא טָאה ענליוו

 זיא ןעּפיט עגיד'המשנ רענליװ עלַא ןופ רעטסלעניגירא רעד .רעבָא

 .קינוװָאװדמל רענרעדָאמ רעד ןעוועג זיא רע ,סעקינימ וי ןנח ןעוועג

 רע טלָאװ .קינװַאװדמל א ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא סעקינימ

 -רַאפ ןוא ,רעהירפ רהָאי גיצפופ ַא טימ טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג

 קינװַאװדמל רעזעינילער ַא ןעוועג רע טָאװ ,ענליו ןיא ןעבילב

 ןערָאװעג ןערָאבעג רעבָא ןיא רע .םישטרדמ יתב רענליוו יד םורַא

 ןיא) טרעדנוהרהָאי ןענירָאפ םעד ןופ טפלעה ןעטייוצ םעד ןיא

 .הלכשה טימ טמערוטשענ ןַאד טָאה ענלױו .(ךיז טכַאד ,7

 -פיוא רעד ןופ גנַאג םעד ןיא טעוװעדַָאהענפיוא ךיז טָאה סעקינימ

 רעד ןופ גנַאפנָא םעד ןיא .טייצ רעשידיא רענרעדָאמ רעדנעבעל

 רעד ןיא קעװַא רע זיִא גנונעוואב-ןעסַאמ רערענָאיצולַאװער רעשידיא

 ןיא .1897 רהאי ןיא קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ,ןיירַא טלעוו רעסיורג

 טימ ,רענערט-רוטלוק ײלרעלַא טימ טנענעגאב ךיז רע טָאה קרָאי וינ

 טָאה רע ןוא ,טלעװ רעד רָאנ ןופ רעוט-ללכ ןוא רעביירש עשידיא

 .עדנעדיילטיונ עשידיא עלַא וצ עטַאט ַא ןייז וצ ןעמונרעטנוא ךיפ

 שמש ַא ,רוטלוק רעשידיא רעד ייב שמש ַא רעבָא רע זיא ןעוועג

 .היול רעשידיא רעדעי ייב ,החמש רעלערוטלוק רעשידיא רעדעי ייב

 .אבה-םלוע טכוזעג רָאנ ןוא טוג ראפ סעֶלַא ןעמונעגנָא ,גילייה טבעלעג

 קרָאי וינ עלערוטלוק עשידיא יד זיא ,1982 ,ץרעמ ןעט80 םעד

 ,היול 'סעקינימ .י ןנח וצ ןעגנַאגעג

 רענליוו ןעטסטנַאסערעטניא םעד ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא סָאד

 .טנענעגאב אקירעמַא ןיא ָאד ןעבָאה רימ סָאװ ,ּפיט

 -- ?סינווָאװ דמל רענרעדָאמ רעטצעל רעד ןעגנַאנרַאפ ןיא'ס

 | .ענליוו שיא ,סעקינימ .י ןנח



 (*,טילַאש השמ

 רעבמעצעד ןעט92 ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא טילַאש חשמ
 טנערעלעג טָאה .רעטָאפ רעד ןעברָאטשעג םהיא ןיא רחָאי פ וצ ,88
 טנילייטַאב ךיז .לוש-סקלָאפ עשידיא שיניורק א טגידנעעג ןוא רדח ןיא
 טּפיוהרעד ,רעוט סְּלַא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןיא
 .ןןיצ-ילעוּפ ןוא ?עינעדשזָארזַאװ , עּפורג רעד ןופ ,טיבעג-רוטלוק ן'פיוא
 סעיסערּפער עשיאייציִלַאּפ בילוצ ןוא טריטסערַא לָאמ עגינייא ןעוועג
 טייקגיטעט עשירארעטיל ןייז .נרעבסנינעק ןיא רהָאי רֶאַּפ ַא טבעלעג
 שיסור ןיא עיפַארגָאנָאמ ַא טימ 1906 ןיא ןעביוהעגנָא טילַאש טָאה
 (גנוצעזרעביא רעשידיא ַא ןיא טצריקרַאפ סױרַא רעטעּפש) ו"ליב ןעגעוו
 ןיא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד רעביא רעכיב ןעגעוו סעיזנעצער טימ ןוא
 םענעגייא םעד ןיא ?ַאגינק , לַאנרושז ןעשיפַארגָאילביב סעקמעל .מ
 ןופ רעטייברַאטימ רעטנעהָאנ סלַא שידיא ןעביירש וצ ןעביוהעגנַא רהָאי
 ןופ ןעבעגעגסױרַא ,"קלָאפ עשידוי סָאד, טַאלבנעכָאוװ ןעשיטסינויצ םעד
 -ייצ רעשידיא ,, רענליוו רעד ןיא טייבדַאעגטימ -- 9 ,אירול ףסוי
 ַא ןיא טגילייטַאב ךיוא ךיז ,ןילָאגרַאמ .פ ןופ ןעבעגענסורַא ,"גנוט
 ,עקירעמַא ןוא ןעלױּפ ,דנַאלסור ןופ ןעטפירשטייצ עשידיא ייר רעצנַאג
 לַאנרושז ןעכלעוו ןופ ,יקסווָאלטישז .ח .רד ןופ "ןעבעל עיינ סָאד, יו
 עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןייז תעב רָאטקַאדער ןעוועג טייצ עצרוק ַא זיא רע
 עשידיא יד, ,"קְלֶאפ עשידיא סָאד, ,"רעפמעק רעשידיא רעד, ,(1914)
 -ערבעה ערעדנא ןוא "םלועה, ,"ןמזה , ןיא ךיוא ,"טעווסזַאר, ,ץטלעוו
 ועשידיא ןופ עטצעזעגרעביא ,ןעלקיטרַא ענייז ואוו ,ןעבַאגסױא עשיא
 טריטקַאדער טָאה רע ,ןערהָאי ןופ ךשמ ןיא טקורדעג ךיז ןעבָאה די-בתכ
 -?עזענ-שיפָאסָאליפ רעד טעמדיוועג ,"דנַאל ןוא קלָאּפ , ךובלעמאז סָאד
 ,ענליו) םזינויצ םעד ןופ קיטירק רעד ןוא ננורעלקפיוא רעכילטפַאש
 "טַאלבסקלָאפ סָאד, גנוטייצ יד --- ןרָאהנייא דוד טימ ןעמַאזוצ ,0
 --1915) "המידק , חול םעד --- גרעבדלָאג םיִרָאב טימ ןעמאזוצ ,1
 ,"רעכיבלעמַאז רענליוו, יד -- דַאבַאש .צ .רד טימ ןעמַאזוצ ,4
 -ייצ רענליוו יד ןיא טייבדַאענטימ רע טָאה חמחלמ-טלעוו רעד תעשב
 "םעיינ עטצעל , ,(1915--1914) "קלאפ סָאד, ,"דניירפ רעד, ןעגנוט

 ןופ עיגָאלָאלופ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*
 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 -טימ רעטנעהָאנ 8 ןעוועג ,(1919) "גנוטייצ עשידיא, ,(1918--21916)

 "ריתע רעזנוא , טַאלבנעכָאװ ןעשיטסינויצ-ריעצ רעד ןופ רעטעברַא

 ַארעטיל רַאפ ןעטפעה ןעבענעגסױרַא --- 1920  ,ערעדנַא ןוא (1918)

 8 רע זיא סנעטצעל ."ןעבעל, ט"א קיטסיצילבוּפ ןוא טסנוק ,רוט

 עשיריא, ,"טלעוו רעכיב, ,"רעטעלב עשירַארעטיל יד ןופ רעטייברַאטימ

 "ביב ןוא סעיזנעצער ליפ רהעז טכילטנעפערַאפ טָאה רע ואוו ,"טלעוו

 .ןָאסנמלז .מ פ"א ןעבירשעג ךיוא טָאה .ןעלקיטרַא עשיפַארנָאיל

 עשיטירק ענייז ןופ .ערעדנַא ןוא .ז-- .מ ,ט--ש ,ש .מ ,"ושזר,

 עשירַארעטיל, ט"א גנולמַאז א סיױרַא םרָאפכוב ןיא ןיא ןעלקיטרַא

 -נייא ,ןָאסלעגרעב ,ץרּפ ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ ןענעוו --- ?ןעדויטע

 עיצקַאדער ןייז רעטנוא .םיובנריב ןתנ ,יקסווָאלטישז ,עדנַאװעל ,ןרָאה

 ןעלױּפ ןיא ןעדיא יד ןופ ענַאל עשימָאנָאקע יד, ךוב סָאד ןענישרע זיא

 רעכילטפַאשלעזעג רעטרירטסוליא דעד ןוא ?עיצַארעּפָאָאק עשידיא יד ןוא

 ט"א "ָאּפָאקעי, ןופ סקנּפ ַא וצ טיירנ ."רָאי וצ רָאי ןופ , ט"א חול

 -טפַאשלעזעג םעד ףיוא ,"תומוחמ ןוא תומחלמ ןופ תוברוח יד ףיוא,

 זיא .טייקניטעט עטיירב ַא טלעקיװטנַא טילַאש טָאה טיבעג ןעכיל

 יציפפ הרבח, ןופ רעהעטשרָאפ סלַא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעשב

 ןיפ (רערעל רעגירהָאיגנַאל ןוא) רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג "הלכשה

 ךַארּפש טכיררעטנוא רעשידיא רעד טימ לוש רעשידיא רעטשרע רעד

 ןופ רָאטקעל ןוא טעטיסרעווינוא-סקלָאפ ןופ רעטלַאוורַאפ ,ענליוו ןיא

 עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ רעציזרָאפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 רַאטערקעפ לַארענעג ןעוועג -- 1918 ,רעטייוו יוִזא ןוא ה"מח ייב

 עשיטַארקָאמעד עשידיא עטשרע יד ןעריזינַאגרָא וצ טעטימָאק םעד ןופ

 רַאפ טעטימָאק-ספליה ןופ רַאטערקעס לַארענעג סלַא .ענליוו ןיא הלחק

 10 ןופ ךשמ ןיא רע טָאה ("ָאּפָאקעי,) המחלמ רעד ןופ ענעטילעג יד

 -עד ןופ גנואיובפיוא רעד ןעפלָאהעגטימ ליפ 1918 טניז טייצ רהֶאי

 -ערּפ ןופ דילגטימ סלַא טיײברַאענטימ ךיוא טָאה .ץניוװָארּפ רענליוו

 רעציזרָאפ ןעוועג לָאמ ענינייא .ערעדנַא ןוא ?עזָא, ,"טרָא , ןופ םוידיז

 ןופ רעציזרָאּפ ןערהָאי עטצעל יד  ,ןייארַאפ ןעטַארעטיל רענליוו ןופ

 .ש ןופ נ"א טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה רענליוו רעד

 -עּפָאאק עשידיא יד ןופ דנַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ --- 1998 ,יקסינַא

 =נעצ רעד ןופ טַאר ןופ רעציזרָאפ ,ןעױּפ ןיא ןעטּפַאשלעזעג עוויטאר

 -טימ ,ןעלױּפ ןיא "סאעי, טפַאשלעזעג-עיצַארנימע רעשידיא רעלַארט

 טאר ןופ ,ןילרעב ןיא "טקערידגימע , ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ דילג

 .ַא"א זירַאּפ ןיא ("טקערידנימע --- א"קי-סאיה,} "םעקיה, ןופ



 ,רעבליו ןופ ןעמענ
 ןָאסיססעל םעד ןיא

 טנעכײצרַאֿפ ןענײז עכלעװ
 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ

 ןופ טלעטשעגנעמַאוּב ,טיגָאלָאליפ א ,עסערפ
 ,(ןיסצגעלס .ב ןופ גַאלרַאפ רענליװ) ןעזייר ןמלז

 ,ןויצנב ,ספלַא

 סחנּפ ןופ םינָאדװעסּפ ,.ּפ ,ןַאמנַא
 ,לַאטנעזָאר (לעװַאּפ)

 ,(יקסנילרָא .מ) יכדרמ ,ןילרָא
 .המלש ,יקסמָאטסַאב

 .םהדבא ,ןיקלוב

 ,(לאומש) ץרעה ,ןיגרוב

 .עטרעב ,טדאטשנעקנעב

 ,קחצי ,סעדיורב

 ,רשא-ןבואר ,סעדיורב

 ,לבימ-ןרהא ,ווָאכורב

 ,םוחנ ,ןַאמדלָאג

 ,בייל-הדוהי ,ןָאדרָאג

 לכימ ,ןָאדרָאג

 ןרהא ,דנַאלרוג

 בקעי ,גרובזניג

 ינאסרענג) שריה-יבצ ,ינושרג
 ,(ירנעה

 ,ריאמ (קחצי) קיזייא) קיד
 .בקעי-יכדרמ ,רעבָאה

 ןתנ ,ץיװַָארָאה

 .יולח קיזייא-קחצי ,שטיוורוה
 ייא ןופ םינָאדװעסּפ ,.א ,רעטייוו

 .יססשינעוועד ריאמדקיז
 ,םהרבא ,ןייטשנייוו

 .עטרעב (היתב) קינרעיװ
 .ץרּפ ,קינרעיוו

 .םהרבא ,,יקסבושריוו

 ..ןָאעל ,ףָאקטָאלָאז
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 .רעב-קחצי ,סענָאח

 .וחילא-ףסוי ,שואווירט

 .ןתנוהי ,ןָאזנַאטַאנָאי

 .לואש-םוחנ ,שטיוװָאדידי
 היעשי ןופ םינָאדוװעסּפ ,.י ,ןידוי

 .טדאטשנעזייא

 ,בייל-הדוהי ,ןהכ

 | ,פאינד ,ןָאסלָאװכ
 -הירַא) םהרבא ,ןיוועל ןָאד ןָאיל

 ,(בייל

 ,פבימ ,רעביל

 ,א ,קאווטיל

 (דנַאפ
 .אבויל ,טדאטשנעזייא-ןָאסניוװעל
 .ד"בח עקטָאמ

 לעה בקעי-םייח)

 ,(רקנמ .א) םהרבא ,יקסווערָאמ !
 ,(ןבואר) דוד ,דינמ

 .(היבצ) הנח ,דיגמ
 ,(סעדנַאב .?) .ע םיאול ,רעללימ
 .בקעי-ןנח ,סעקינימ
 .יבצ-ןמלק ,(רָאמרַאמ) רמרמ
 ,אנדא ,לעדָאנ

 .בייל ,יקצַאטס

 .(ןאמרעה) םייח ,ווָאשאילע
 .חנ ,(?איתוקי) יָאנטרָאּפ
 .ןוש-ג ,רעכַאמרעדולּפ

 ,לאומש ,ןיקסעּפ

 .ףסוי ?אומש ,ןיפ

 ,והילא ,ןַאמרעדעֿפ
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 ,םוקילא ,רעזנוצ

 .(רעטלא) ץרּפ ,רעזנוצ

 .המחנ ,ןָאסנָאיצ

 ,םהרבא ,ןַאהַאּק
 רעה ,יקסרַאװַאק
 .בייל-הדוהי ,רָאטנַאק

 .חמצ ,ןָאזלעּפָאק

 .(םולש) רעטלַא ,ָאנזיצַאק

 .הירוא ,ןענָאבנעלענעצַאק

 .(י"שר) .י .ש ,ןענָאבנעלענעצַאק

 .םירָאב ,ןיקצעלק
 .ןמלק ,(ווָאקינװיּפַארק) ץינוויּפַאדק

 .םהרבא ,רעמשטערק

 .ידַאקרַא ,(ןרהא) רעמערק

 רענליוו ןופ ןטמענ

 ,לאירבג ,שטיוװַאר
 .ַאננַא ,לַאטנעזַאר

 .(אנח) ?רַאש ,טרָאּפָאּפַאר

 .השמ ,סעפַאר
 .(ןווטשנייו ןרהא) ?אימחר

 -ָאימעס סקַאמ) יבדרמ ,ןַאמסעוויר

 .(שטיווָאנ

 ,ןהכה שריה-יבצ ,ןָאפרעכייר

 .והילא ןב ל?אומש ,רעספער

 .חמצ ,דַאבַאש

 ,השמ ,טילַאש

 ,קאומש ,ןושַארטש

 .ןתנ ,רענייש



 ןַאמלעגָאּפ .ל

 יי ,גרובצניג ַאיליא א יקסלָאקָאטנַא קרַאמ

 - .טנליו ןופ רעלטסניק עשידיא עטמירַאב

 -טּפוה . יד ןֹופ רענייא ןיא ןיוה א ףיוא

 -וצ 106 רהֶאי ןיא ןיא ענליו ןופ ןעסַאנ

 ןַא טימ לעטערב-רָאמרַאמ א ןערָאװעג טּפַאלקעג
 -כרוד םעד טגָאזעגנָא טָאה סאוו ,טפירשפיוא

 | י יי זַא ,רעהעג

 ןערָאוװעג ןערָאבעג ןוא 4ָאד

 וקסלָאקָאטנַא קרַאמ

 רעטמירַאב רעד יו ,םעדכָאנ םורַא רהָאי ריפ ןיא ןעוועג זיא סָאד
 -ייר טימ ?ופ ןעבעל א ךָאנ ,ןעברָאטשעג ןיא רָאטּפלוקס רעשידיא

 -עפוצ טימ ךיוא ןוא ןעדייל עטפָא טימ ,גנופאש רעשירעלטסניק רעכ

 | .דיירפ רענעטלעז ,רעניל
 -ָאטנַא ןעטמירַאבטלעװ םעד ןופ געוװ רעד ןעוועג ןיא רעווש

 ךיז רע טָאה ענליוו ןיא לעגניא ןעשידיא ןעמירָא ןַא ןופ / .יקסלָאק

 ןוא ןעטסערג םעד ןופ ךיוה רעד וצ זיב דנַאלסור ןיא ןעביוהרעד
 -ענג טסואואב זיא ןעמָאנ סעמעוו ,רָאטּפלוקס ןעשידיא ןעטשרע

 ןיא גנירג טינ ,דנאל ןייא ןופ ןעצינערג יד רעביא טייוו-טייוו ןעדָאוװ
 טימ ןוא טנַאלַאט ןעסיורג ַא טימ שנעמ א רָאנ .ןעמוקעגנָא םהיא סע
 ,יד יו ןעננורעטש עכלעזא ןעניטייזַאב ןעק עינרענע רענעטלעז ַא
 ,טײקטמירַאב וצ געװ ןייז ןיא טנעגעגַאב טָאה יקסלָאקָאטנַא עכלעוו

 -עדָאהעגפיוא ךיז טָאה יקסלָאקָאטנַא ואוו ,ןייֵלַא םייה יד ןיוש

 ןייז ןופ גנולקיווטנע רעד רַאפ גנורעטש עטסערג יד ןעוועג זיא ,טעוװ

 ,טנַאלַאט

 ןִא ייב (1849 *רהאי ןיא) ןערָאװעג ןערָאבעג זיא יקסכָאקָאטנַא
 ייב ןיא רע ןוא ,ןערעטלע עטסָארּפ ייב ,עילימַאפ רעשידיא רעמידָא
 ַא ןעטלאהעג טָאה רעטָאפ ןייז .רעדניק ןעביז ןופ רענייא ןעוועג ייז

 .ם ,5---.1849 רהָאו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג רע זיא ןעלַאװק עגינויא טיול (*
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 -ריטַאנ ,ןעבָאה ןערהָאי-רעדניק ענייז ןופ ןעקורדנייא יד ןוא ,קנעש
 -נעטש יד גנולקיווטנע ןייז ראפ עגיטסניג ןייק ןייז טנעקעג טינ ,ךיל

 טָאה גנובעגמוא עכילמייהנוא ,עטרַאה יד ,םייח רעד ןיא טיונ עגיד

 יװ ךיז טָאה ןוא ןערהָאײרעדניק ענייז טעמוא טימ טליפעגנָא
 ןעצנאג ןייז ףיוא טימענ ס'יקסלָאקָאטנַא ףיוא טניילעג רענייטש ערעווש

 | .ןעבעל

 1909 ,9 ולוי .טשעג .9 ,91 .טקָא .בעג ,יקסלָאקָאטנַא קרַאמ

 עניימ ןיא טכבַאמעגברוד בָאה'כ סָאװ ,ןעבעל עטרעטַאמעג סָאד ,

 יקסלָאסָאטנַא רעטעּפש טביירש) ,דנענוי ןיימ ןיא ןוא ןערהאי-רעדניק

 ןעשיסור ןעטסואוואב םעד ,דניירפ ןעטנעהָאנ ןייז וצ ףירב ַא םענייז ןיא
 ."רעטציא ךיוא ןעלהיפ ךיז טזָאל (ווָאסַאטס .וװ רעוט-ללכ

 ַא וליפַא ןוא ,ןסעכ ַא דיא א ,דיא רעזייב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 ,רעדניק ענייז ּפעלק ןייק ןעעלַאשז טינ טנעלפ דע .שנעמ רעמאזיורג



 ס29 גרובצניג ַאיליא ןוא יקסלָֿאקַאטנַא קרַאמ

 -ראפ רָארג ןעוועג ןיא רעכלעוו ,ןעלטָאמ םעניילק םעד סרעדנוזַאב ןוא
 .החּפשמ ןייז ןיא טסַאה

 עכילטע ןיא ,ןיילא ןערהָאי עגידרעטעּפש יד ןיא טָאה יקסלָאקָאטנַא
 -אטס וצ ףירב ענייז ןיא טרעדלישעג ,רעטרעוו עדנערהיר ןוא ע'טושּפ
 ,טייהדניק עגירעיורט ןייז ן'ווָאס

 ענייז ןופ םענייא ןיא יקסלָאקָאטנַא טביירש ,"טייהדניק ןיימ ןיא,
 -רַאֿפ ַא ןעועג ןיב ךיא .טעװעלַאבעג טינ רענייק ךימ טָאה, ,ףידב
 רעוװ .ּפעלק ןעגירק םענייא ןעדעי ןופ רעבירעד געלפ ךיא .דניק טסַאה
 ןיִא טפַאשרעניד יד ןליפא ,ןענָאלשעג ךימ טָאה טלָאװעג רָאנ טָאה סע
 טינ לָאמנייק םענייק ןופ ךיא בָאה טייקכילטרעצ םוש ןייק ןוא ;קנעש
 יי ."ןהעזעג

 טייהדניק ןייז רעדיו רע טנַאמרעד ףירב ןעטייווצ ַא םענייז ןיא
 : רעטרעוו ענירעיורט טימ

 -יא ןופ טייקכילטרעצ םוש ןייק , ,רע טגָאז ,"טינ קנעדעג ךיא
 -יילק ענעסירוצ ,עטלַא יד ןעגָארטרעד דניק סלא געלפ ךיא .ןעצימ
 -ענּפָארַא ןוא טצונענסיוא ןיוש טָאה שרעדנַא רעצעמיא סָאװ ,רעד
 ,"ןָאװלָאב , ןעמָאנ ן'טימ ןעפור ךימ טנעלפ ןעמ ;ךיז ןופ ןעפרָאװ
 ןעבעגענּפָא טינ רעיש ךימ ןעמ טָאה לָאמ ןייא ןוא "טנעה ענעמייל,
 ןעפַאש ךיז טגעלפ רענייא רעדעי .,רערעקנעמיוק ַא וצ ףליהעג סלַא
 ,"רימ טימ

 ןעגעוו גידנעביירש ,יקסלָאקָאטנַא טָאה עיפארגָאיבַאטױא ןייז ןיא
 : טקרעמַאב גנודעטיברַאפ טימ ,טייחדניק רעכילקילגמוא ןייז

 ,"ררעפ ַא יו ןעטײברַא ךיא געלפ םייח רעד ןיא זנוא ייב,
 ןעגעווטסעדנופ טָאה םייה רערעטסניפ רעד טָא ןיא ןליפא רעבָא

 יװ ױזַא ,ןעועג זיא סָאד ןוא ;?הַארטש רעגיטכיל א טנײשעגסױרַא
 ןוא טײקמירַאװ רערעדנוזַאב ַא טימ .רעטומ יד ,רעדניק ערעדנא ייב
 ןוא עיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא ןעמַאמ ןייז יקסלָאקָאטנַא טנַאמרעד עביל
 | .ףירב ענייז ןיא

 זיא ,טגירעדינרעד טינ ךימ טָאה סָאװ , ,רע טגָאז ,"עגיצנייא יד ,
 ךיא  .ביל יז ךיא בָאה ןיילַא םעד רַאּפ טינ רעבָא .עמַאמ ןיימ ןעוועג
 רַאֿפ עמַאמ ַא ןעוועג זיא יז סָאוװ ,סָאד ראפ ךילכעזטּפױה ביל יז בָאה
 ןופ הבננב ,טייהרעליטש יז טנעלפ ,טיונ ןיא ,טיײקמירַא ןיא ,ןעמעלַא
 ךָאנ טָאה יז סָאװ ,ץלַא טימ טייל עמירֶא טימ ןעלייט ךיז ,ןעטַאט םעד
 יז זַא ,ןהעז געלפ'כ ןוא ,חילש רעד ןייז רהיא ייב געלפ ךיא .טנעקעג
 -עג ןייק טינ ןעוועג זיא יז .גינייוו רהעז ןיילַא ךיז רַאפ רעביא טזָאל
 ןעװעג ןיא יז .לכש ןעגידריווקרעמ א טימ שנעמ ַא רעבָא ,עטעדליב
 ןעוועג זיא ןוא טייצ רעד טימ ןעגנַאגעג ןיא יז רעבָא ,עמורפ ַא רהעז
 .טגָאמראפ טָאה ןוא דנַאטשראפ ןערָאלק ַא טָאהעג טָאה יז ,טנַארעלָאט
 -עג סעומש ַא ןעּפאכ ןעמוק ןענעלפ רהיא ןצ .ןעטייקניהעפ עשירענדער
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 -וצ ךיז ןענינעגרַאפ טימ ןעגעלפ ייז ןוא ענליוו ןופ טייל עטעדליב

 ,"טַאהעג ביל רהעז יז טָאה ךימ .,דייר ערהיא וצ ןערעה

 ןייז ןיא רעטומ ןייז טנָאמרעד יקסלָאקָאטנַא טָאה לָאמ ןייא טינ

 עלַא ,ןעטוג םוצ לָאמ עלַא ןוא ,ףירב ענייז ןיא ןוא עיפַארנָאיבַָאטױא
 .גנורעדנואווַאב ןוא עביל רעבלעז רעד טימ לָאמ

 ,ן'ווָאסַאטס וצ ףירב ַא ןיא רע טביירש ,"טלַא רהאי 86 זיא יז,

 ,ןיינינילדי

 .ןערָאװעג ןערָאבעג זיא יקסלָאקָאטנַא קרַאמ ואוו ענליוו ןיא ףיוה רעד

 .ןעק יז שטָאכ ;אזָאניּפש א זיא יז ;עטונ ַאזַא ,המכח ַאזַא ץלא ןוא

 ."טונ ךילנהעוועגרעסיוא טריטנעמוגרַא ןוא טקנעד יז ךדעבָא ,ןענעייל טינ
 םוצ ןוא ןעבעל םוצ ננוהיצַאב עשיפָאזָאליפ רהיא ןעזייוואב וצ ןוא

 קנַארק טסנרע ןיא יז :;טקַאפ ןעדנענלָאֿפ יקסלָאקָאטנַא טננערב ,טיוט
 יד ;ןערעװ רָאװעג רהיא ענליוו ןייק ןעמוקעג ןזיא רע ןוא ,ןערָאװענ
 :טרעפטנעענ ױזַא ייז יז טָאה ,טסיירטענ רהיא ןעבָאה םינכש

 ךיז ןעבָאה טכורפ עניימ ;רהאפעג ןופ סיױרַא ןיוש ןיב ךיא;



 ֹצ

 598 | | גרובשניג ַָאיליא ןוא יקסלָאקַאטנַא קרַאמ

 טכורפ דחעמ סָאװ . :םיוב א יװ ןיב ןייֵלַא ךיא רעבָא ,טהילבוצ ןיוש
 ."ךרע רעד וצ ךיז רע טגיוב רהעמ ץלַא ,טיג רע

 ןייז ןיא סױרַא טמוק רעטומ ס'יקסלָאקָאטנַא ןופ טלַאטשעג יד
 ןופ טלַאטשעג יד זיא סָאד .עדנעהיצנַא ַאזַא ,עכילרעה ַאזַא גנובײרשַאב
 טאהעג הנותח טָאה עכלעוו ,יורפ רעשידיא רעדנעדייל רעגילָאמַא ןא
 ןעבעל ַא ,ןעבעל םענשזרָאטַאק ַא טבעלענּפָא טָאה ,רהָאי ןעצפופ וצ
 -ייקנירעוש עסיורג טימ טעװעדָאהעגסיױא טָאה ,תורצ ןוא טיונ ןופ
 ךיוא רָאנ ,ןייֵלַא ךיז רַאפ רָאנ טינ טבעלעג טָאה ,רעדניק ןעביז ןעט
 ןעוװעג טלעגנירעגמורא טעב-ןעטיוט רהיא ייב זיא ןוא ,ןעטייק רַאּפ
 ,ךאלקינייארוא ןוא ךאלקינייא ,רעדניק ערהיא טימ

 -- ?! ןעבעל אזַא ןֹוא ןָאזדעּפ ַאזַא ןעבָאה ביל טינ ןעמ ןעק יו,
 .ףירב ַא םענייז ןיא יקסלָאקָאטנַא סיוא טפור

 ערעדנַא טימ רָאנ רעטָאפ ןייז רע טרעדליש רעבָא ראפרעד
 יד ,טייקגיטכיל יד ,ןייֵלַא טייקסטוג יד ןעוועג זיא עמאמ יד .ןעבראפ
 ,ןעועג ןיא ,טרעקדַאפ ,רעטָאפ רעד ;םזילַאעדיא רעד ןוא דיירפ
 ןייז רַאפ תורצ ןופ ?ָאװק רעד ,גנוביירשַאב ס'יקסלָאקָאטנַא טיול

 -על רהיא טרעטסניפרַאפ טָאה עטַאט רעד .רעדניק יד רַאפ ןוא יורפ
 טינ רעבירעד טָאה יקסלָאקָאטנַא .דעדניק יד ןופ ןעבעל סָאד ןוא ןעב

 טינ לָאמ ןייא ןייק םהיא טנַאמרעד רע ןוא ,רעטָאפ ןייז טַאהעג ביל
 טימ ,ּפעלק ערעטיב יד טפָא רע טנָאמרעד ראפרעד .טרָאװ טוג ַא טימ

 רעד םהיא טָאה לָאמ ןייא .ןייז דבכמ םהיא טנעלּפ עטַאט ןייז עכלעוו
 ן'םיוא טלָאמענסיוא טָאה לענניא רעד סָאו ,ראפרעד ןענָאלשעג עטַאט

 -לעװ ןופ ,סַאפ ַא טימ דעגערט-רעסַאװ ַא ןופ דליב גידעבעל ַא ןעוויוא)

 .רעסַאװ טמָארטש סע רעכ

 סעבָארּפ עטשרע ס'יקסלָאקָאטנַא ןופ ענייא ןעוועג בנא ןיא סָאד

 | ,ײרעלַאמ ןיא
 -ָאטנַא טָאה ןערהָאי ענידרעטעּפש יד ןיא זַא ,רעבָא טנַאסערעטניא

 ,ןעדייל ןוא תורצ עלַא יד רעטָאפ ןייז ןעבענרַאפ ,ניטנעק ,יקסלָאק |

 -עּפש טָאה רע ןוא ,םייה דעד ןיא טפַאשרַאפ םהיא טָאה רענעי סָאװ |
 רע ןעוו .גנוהיצַאב עמירַאװ ץנַאנ ַא רעטָאפ םוצ ןעזיוועגסױרַא רעט
 . ןופ טרעדָאפעג רע טָאה ,רעלטסניק רעטמירַאב א ןערָאװענ ןיוש ןזיא

 רעטָאפ םעד טָאה דע ןוא קנעש ןייז ןעכַאמרַאפ לָאז רע רעטָאפ ןייז
 ,זוה א ,ענליו ןיא זיוה ןייז ןופ רעטלַאװרַאֿפ סלַא טלעטשעננָא
 .בייוו ןייז ןוֿפ ןדנ סלַא הנותח רעד ייב ןעגָארקעג טָאה רע עכלעוו

 טפראדענ טינ ,ךיז טכוד ,רע טָאה טיײקמירַאוװ ערעדנוזַאב ןייק
 רעביא ןעביוהדעד ךיז רעטעּפש טָאה רע רעבָא ,רעטָאפ םוצ ןעלהיפ

 | .ןהוז סְלַא טכילפ ןייז ןָאטעג טָאה ןוא תונובשח עטלַא יד
 ןעגעוו טרעמיקעג סָאװ גינייױו ?ל2ב2 ךיז ןעבָאה ןערעטלע ענייז

 טנרָאזעג נינייו ץנַאנ ןעבָאה ןוא ,רעדניק ערעייז ןופ גננוהיצרע רעד
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 רעכלעוו ַא וצ ןוא ןעבעל םוצ ןעלטָאמ רעייז ןעטיירגוצ ןענעוו ךיוא

 ףיוא יו רעכיג םהיא ףיוא טקוקעג טָאה רעטָאפ דעד .ערעירַאק זיא'ס
 רהעמ סָאװ ןעגירק ןעק ןעמ רעכלעו ןופ ,המהב רעגידעקלעמ א
 ענעדיישראפ וצ לעגניא םעד ןעבענענּפָא רעבירעד טָאה רע .ןעצונ

 טסַאּפענוצ ןיא טייברַא יד יצ ךיז גידנעטכַארטרַאפ טינ ,ס'הכאלמ-לעב
 ןייז ייב ןעדעוו קנארק רעדָא טנעלפ לענניא רעד .טינ יצ דניק םוצ

 .ןעטרָאד ןופ ןעפיולטנַא רעדא תיבה-לעב
 ןוא רָאיװַארנ ַא ןופ טנעה יד ןיא ןעלאפעגניירא רע זיא ךילדנע

 טנעלפ ןעטרָאד .ןעצראה םוצ ןעוועג ןיוש םהיא זיא טייברא יד טָא
 טכַאנייב .טנַאלַאט רעשירָאטּפלוקס ןייז ןעקירדסיוא ןענעק ןיוש ךיז

 ןעצינשסיוא טגעלפ ןוא ןערוניפ ענעדיישראפ ןעטענק טּפָא רע טנעלפ

 רעדָא לערעסעמ ַא טימ סעקטעוטַאטס ענעדיישראפ ןעדיינשסיוא ןוא
 -ליב ןעלהָאמ ךיוא רע טנעלפ לָאמ ךס ַא ןוא ,קָאװשט ַא טימ טושּפ

 -נָא ןייז ןעפיוקרַאפ רע טנעלפ לָאמ ןייא טינ .ןעטערטרָאּפ ןוא רעד

 ריּפַאּפ טלענ יד רַאפ ןעפיוק טנעלפ ןֹוא סעמרַאוו ןייז רעדָא ןעסייב

 .ןעלָאמ םוצ סרעדעפיילב ןוא

 -נעטש ןייז ןעוועג ןעלעפעג טינ רהעז ןיא ענייז ןערעטלע יד
 ףיוא ןענלָאפרַאפ םהיא ןענעלפ ייז ןוא ,ןעצינש ןוא ןעלהָאמ רעניד

 -ייל ןייז ןעקיטשרעד טנעקעג טינ רעבָא ןעבָאה ייז ,טירש ןעדעי

 ,טסנוק וצ סערעטניא ןעכילטפַאשנעד

 טינ יקסלָאקָאטנַא טָאה קורדנייא ןעניטכיל ,ןעבילהערפ ןייא ןייק

 קורדנייא ןעטוג םעד רעסיוא ,ןערהָאי-רעדניק ענייז ןופ ןענָארטענסױרַא
 ןעבעל ענימורַא ענידטסלאמאד סָאד ךיוא .רעטומ רעכילביל ןייז ןופ
 -ַארט עצנַאג יד .ךיירפ ןייק טפַאשרַאפ טינ םהיא טָאה ענליוו ןיא
 -סור רעטלַא רעד ןיא ננורעקלעפַאב רעשידיא רעמירָא רעד ןופ עידענ
 -ענ טסלאמאד טָאה סע .ןעניוא ענייז ראפ ןעננאנענכדוד זיא דנַאל

 ,ןעטרָאּפסַאּפ ןהֶא ןעדיא ןעּפאכ ןענעו ץעזעג רעמַאזיורג רעד טשרעה
 ןייז ןענעלפ תונברק יד .טסניד-רעטילימ ןופ ןעפָאלטנַא ןענייז עכלעוו

 -רעטילימ ןופ ןעֿפיױקסױא ךיז ןענעלפ ערעכייר יד ;ןעדיא עמירָא יד
 | | ,טלעג טימ טסניד

 ןיא טניואוועגייב ןערהָאי עננוי ענייז ןיא טָאה יקסלָאקָאטנַא
 טקישעגקעװַא טָאה ןעמ ןעוו ,ענעצס עדנעסיירצרַאה ןימ ַאזַא ענליוו
 גיצנַאװצ רהֶאי ַא טימ .ּפַאטע ן'טימ ןעדיא ענעפָאלטנַא חנחמ ַא

 -ַאטס וצ ףירב א םענייז ןיא ןעבירשַאב ענעצס יד רע טָאה רעטעּפש
 -טסניק ענעצס יד ןעגיבייארַאפ וצ ןעבילקעג וליפא ךיז טָאה רע .ן'ווָאס

 .ןעבעל ןיא ןערהיפוצכרוד סע ןעזיװַאב טינ טָאה רע רעבָא ,שירעל

 א ןעזיװעגסױרַא יקסלָאקָאטנַא טָאה ןערהָאי-רעדניק יד ןיא ןיוש
 ןיק טאהעג טינ דעבָא טָאה רע ;ןענרעל םוצ סערעטניא ןעסיורג

 ללכב טָאה ןוא ,גנודליב עשיטַאמעטסיס ַא ןעמוקַאב וצ טייקכילנעמ
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 ,ןהעצפופ רהָאי א ןעוועג טלַא ןיא רע ןעו עלוש ןייק טכוזַאב טינ
 רעד ןופ רעליש ַא ,ןָאסלעטיג ַא םענייא וצ ןעמוקעג ןיילַא רע זיא

 -רעל םהיא לָאז רע ןעטעבעג םהיא טָאה ןוא ,עלוש רעניבַאר רענליוו

 עלוש רעניבַאר רענעי ןופ רעליש ערעדנַא ענינייא יו יֹוזא ,ןענ

 ענעדיישראפ ?ל'רוחב ןעמירַא םעד טנערעלעג ןָאסלעטיג ךיֹוא טָאה
 -ראפ ץנאנ א ןעװעג טסלאמאד ןיא'ס ;טסיזמוא ןעדנַאטשנעגעג

 -מוא ןענרעל ןעלָאז רעליש יד זא ,ענליוו ןיא גנוניישרע עטיירּפש |
 ,רעדניק עמירָא טסיז

 רעניטשדוד א יו ןענרעל םוצ טּפאכענוצ ךיז טָאה יקסלָאקָאטנַא
 ךיז טָאה רע .ןעטייוצ ן'כָאנ ךוב ןייא ןעננלשעג שממ טָאה ןוא
 ,טנערעלענ ךס א טסלאמאד טָאה ןוא ןעכארּפש רָאַּפ א טנערעלעגסיוא
 -סיוא ךיוא ךיז טָאה רע  .רָאיװַארג םייב גיטייצכיילג גידנעטייברא

 טסלאמאד ןיוש טָאה ןוא רָאיװַארג םייב טייברא ןייז ןיא טנעכייצעגנ
 רעבא ןעגנולעטשַאב עניטייז ןופ ,טייז ַא ןָא סעּפע ןענידראפ טנעקעג

 -עה ליפ טאהעג טָאה רע ;טדיסערעטניא סָאװ גינייוו םהיא טָאה טלעג

 ךיז טסלאמאד ןיוש טָאה רע :טלענ ןענידראפ יוװ סעיציבמַא ערעכ

 .רָאטּפלוקס רעטמירַאב א ןערעוו וצ םיורט ַא טימ ןענָארטענמורַא

 וצ ןעסָאלשַאב רע טָאה ,רָאטּפלוװקס א ןערעו וצ םוא

 -טסנוק רעניטרָאד רעד ןיא ןעמוקנָא ןוא נרוברעטעּפ ןייק ןערהָאפ
 4 ןעלטימ עניטיונ יד םעד ראפ ןעמ טמענ רעבָא ואוו .עימעדַאקַא

 ,ןעסַאג רענליוו דעביא םורַא טהעג יקסלָאקָאטנַא רעגנוי רעד ןוא
 רענייק ןוא ,רענענָארטוצ ןוא רעטרעמוארַאפ ַא ,רעט'מולח'ראפ ַא
 סָאװדַאפ ,טמיורטרַאפ ןוא טכַארטרַאפ יֹוזַא ןיא סָאװראפ טינ סייוו
 יד טימ ל'רוחב רעננוי רערַאד רעד טָא גידעמוא ןוא טגרָאזרַאפ ױזַא זיא

 | .ןעניוא עשידיא-טכע ,עצרַאװש
 רענליו ַא ,שנעמ ןייא זיולב טָאה ןעגרָאז ענייז ןענעוו טסואוועג

 טעדניירפַאב קרַאטש ןעװעג ןזיא יקסלָאקָאטנַא ןעמעוו טימ ,םָאנָארנַא

 רענעי .רענעלּפ ענייז ןיא טניטומרע רהעז םהיא טָאה רעכלעוו ןוא

 קרַאטש טָאה (טנַאקַאב טינ ,רעדייל ,זיא ןעמָאנ סעמעוו) םָאנָארגַא
 ירעביא םהיא ןיא טָאה ןוא ן"יקסלָאקָאטנא ןעגנוי םעד טסולפנייאעב

 טפַאשדניירפ רע'תמא ןופ ןעלהיפעג ןעבעל ןעצנַאנ ן'פיוא ןעזָאלעג
 .ףירב ם'יקסלָאקָאטנַא ןופ ןעמ טלהיפ סָאד .טיײקרַאבקנַאד ןוא

 םָאנָארנַא דעלופסינמייהעג ,רעטנַאקַאבמוא רעד טָא ןוא עמַאמ יד

 -ָאטנַא ןיא ןעלהַארטש עטסגיטכיל יד ,ןעגָאז ןעמ ןעק ,ןעוועג ןענייז
 .דנעגוי רעגירעיורט ס'יקסלָאק

 -לָאקָאטנַא ןעפלָאהעג קרַאטש טָאה גנוריסַאּפ עכילקילנ ןייא ןוא

 -םלאמאד םעד ןופ יורפ יד .רענעלּפ ענייז ןערהיפוצכרוד {'יקס
 --עד גילעפוצ טָאה ווָאמיזַאנ רָאטַאנרעבונלארענעג רענליוו ןעניד

 ךיז טָאה ןוא ןעננונכייצ ןוא סעקטעוטַאטס ס'יקסלָאקָאטנַא ןהעז
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 ,ןעװעג ברקמ םהיא טָאה יז .םהיא ןיא טריסערעטניארַאפ תרַאטש
 יז טָאה רעטעּפש ןוא ,טייברא ןייז ןיא טניטומרע םהיא טָאה ןוא
 -רעטעּפ ןייק ןערהָאפ וצ ןעלטימ עניטיונ יד ךיוא ןעבעגענ םהיא

 .עימעדאקא-טסנוק רעד ןיא ןעמוקוצנָא גרוב

 -ָארַאב רעד וצ גרוברעטעּפ ןיא טרידנעמַאקעד םהיא טָאה יז
 / "סיורג רעד ןופ ןייליירפ-ףיוה יד ןעוועג זיא עכלעוו ,ןעדַאר עסענ

 -ענוצ טָאה רעטָאפ ס'יקסלָאקָאטנַא .ַאװַאלװַאּפ אנעלעי ןיטשריפ
 -ָאלענקעװַא ןיא רע ןוא ,םייה יד ןעזָאלרַאפ לָאז ןהוז ןייז טמיטש

 .ןעגנונפָאה עסיורג טימ ןוא דיירפ טימ ?ופ ,נרוברעטעּפ ןייק ןעפ
 ןיא ,עימעדאקַאטסנוק רעד ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ןעטרָאד

 רָאטּפלוװס ןעטמיראב םעד ןופ טכיזפיא ן'-עטנוא ,1802 רהֶָאי

 | | | .ווָאנעמיּפ ראסעּפָארּפ
 -עדַאקַא רעד ןיא טכארברַאֿפ יקסלָאקָאטנַא טָאה רהֶאי ןעביז

 יו ןוא טייבראענ ןוא טבעלעג ןעטרָאד טָאה רע יױזַא יוז .עימ

 -טסנוק רעד ןיא טסלאמאד טרהיפענ ?לכב ךיז טָאה ןעמ  ױזַא

 ,רענידעבעל ןייז ןופ טלוב ןוא רָאלק ןהעז ןעמ ןעק ,עימעדַאקַא

 .עיפארנָאיבַאטױא ןייז ןיא טייצ דענעי ןופ גנורעדליש רעכילדליב

 עימעדַאקַא רעד ןיא ןעמ טָאה ?'רוחב רענליוו ןעשידיא םעד -
 -דמערפ ןופ ל?להיפעג ןעטשימענ ַא טימ ןעמונענפיוא גנַאּפנָא ןיא

 ןוא עוַאקישט ןהעזענסיוא טָאה סעּפע ;טייקנירעניינ ןוא טייק
 -יא םעד טימ ל'רוחב רעד טא םירבח עכילטסירק יד רַאפ שימָאס
 רעבָא .ןושל ןעשיסור ןעטלעּפירקרַאפ םעד טימ ןוא טנעצקַא ןעשיד

 -דעד טָאה ןעמ ןוא םהיא וצ טניואוועגוצ ךיז ןעמ טָאה זייווכעלסיב

 .רעלטסניק ןעסיורג ןעניטפנוקוצ םעד ןופ םינמס יד םהיא ןיא ןהעז

 טנַאלַאט ןעסיורגנ ןייז רעליש ןייז ןיא טקרעמַאב טָאה ווָאנעמיּפ

 טברַאטש טָא רעבָא ;טײברַא ןייז ןיא טניטומרע םהיא טָאה ןוא |

 טלהיפרעד ךיז טָאה רעלטסניק רעגנוי רעד ןוא ,ווָאנעמיּפ קעוװַא
 .םותי ַא יװ דנעלע ןוא םַאזנייא רערהעל ןייז ןחָא

 ךיוא ןוא טייברא ןייז ןיא טסיירט א ןענופעג רעבָא טָאה רע
 רעדנוזַאב .םירבח עטנעהָאנ רָאַּפ ַא ןוֿפ טפַאשדניירפ רעד ןיא
 ךיוא ,רעלטסניק ןעטייווצ ַא טימ ןעראוועג טעדניײרּפַאב רע זיא קרַאטש
 ַא ןעוועג ןיא רעכלעוו ,(?לערַאב ףלואוו ןעמָאנ ן'טימ ,ענליוו ןֹופ
 טפאשדניירפ יד .ענליוו ןיא רילעוואוי רעכייד ַא ,לערַאב בקעי ןופ ןהוז
 סָאװ טָאה יקסלָאקָאטנַא ןוא ?ערַאב רעלטסניק עדייב יד .ןעשיווצ

 עדייב ייז ןענייז יֹזַא ןוא ,טקרַאטשרַאֿפ ךיז רהעמ ץלַא רעטייוו
 טיוט ס'לעראב ןופ גָאט ן'זיב דניירפ עמיטניא עטנעהַאנ ןעבילבדאפ

 ןעגעוו ךוב םעד טָא ןופ רָאמקַאדער רעד זיא רעכלעוו ,ןירושי םיפעי (*

 .פ .5---.קינעמילּפ ַא ס'לערַאב ףלואוו זיא ,ענליוו



 599 גרובצניג ַאיליא ןוא יקטלָאקַאטנַא קרַאמ

 ןוא ,שידיא ןיא ןעבירשעגכרוד ךיז ןעבָאה ייז .(1871 רהֶאי ןיא)}

 .עביל ןוא טייקנעבעגעגרעביא סנעדייב ּפִא ןעלניטש ערעייז ףירב יד

 ייס ,שילַארָאמ ייס ן'יקסלָאקָאטנַא ןעפלָאהעגסױרַא ךס א טָאה ?ערַאב

 ,לעיצנַאניפ
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5 
 לערַאב ףלואוו

 ןייז ןופ דליב ַא ףיוא שידיא ןיא הַארגָאמיוא ס'יקסלָאקָאטנא קרַאמ
 סָאװ ,לערַאב ףלואוו רבח ןוא דניירפ ןייז וצ טקנעשעג טייברא טסנוק
 .לערַאב ןערעה גנוקנעדנָא םוצ דניירפ ןעטוג, :טגלָאפ יװ ךיז טנעייל
 ןעבעגעג טרעוו טייז םייב) "?רהָאי 1868 ץרעמ 94 ,יקסלָאקָאטנַא קרַאמ
 (.דער---עיפַארגָאטמָאפ ס'לערַאב .וו

 -נא ךָאנ ןעבילבראפ ןענייז עכלעוו ,ףירב . ענעדיישראפ יד ןופ
 ענייז ןופ םהיא ןענעװ ןעגנוצַאשּפָא יד ןופ .ךיוא ןוא ,ןיקסלָאקָאט
 -רעביא ןוא דעטקַארַאכ ס'רעלטסניק םעד ןהעז ןעמ ןעק ,דניירפ

 .ןעננובעל
 זיא סאוו ,לאירעטַאמ ןעשיפארגָאיב ןעצנאג םעד ןופ ןעהעז רימ

 -עג ךיז טָאה סע קרַאטש יװ ,ןיקסלָאקָאטנַא ךָאנ ןעבילברַאּפ
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 רָאנ יד ןיא .ןעבעל ןייז ןופ ףיױלרַאפ ןיא רעטקַארַאכ ןייז ןעטיב
 ןעועג דע ןיא ,עדָאירעּפ רענליו רעד ןיא ,ענייז ןערהַאי עגנוי
 ביל טנעלפ רעכלעוו ,?'רוחב רענידוװעדערַאב ,רעגידווערהיר א רהעז
 ןעגעו ןוא ךיז ןעשימוצניירַא ץלא ןיא ,ןייז וצ םוטעמוא ןעבָאה
 ןעבָאה ביל טסלאמאד טגעלפ רע ;ננוניימ ַא ןעגָאזוצסיױרא ץלַא
 -ענ ןיא ןעניפעג ךיז ?לכב ןוא סַאּפש ןעכַאמ ,ךיז ןָאט לעציו א
 | ,טפאשלעז

 רעטקַארַאכ ןייז ךיז טָאה נרובדעטעּפ ןיא ןעבעל ןייז ךָאנ רעבָא
 רהעז ןעראוועג ןיא רע :ןפוא ןענידריוקרעמ ַא ףיוא טרעדנעעג

 רע .רעטערומכראפ א ?עסיבא ןוא רעגידענייוש ַא ,רעטסנרע ןַא
 רעדא ,ָאידוטס ןייז ןיא ןעטײברַא דעװש רעדא סנעטסרעמ טגעלפ

 רעסיוא רעדָא ,קרַאּפ א ןיא ץענרע ןיילַא רענייא ןערעדנאוומורַא

 ןייז ןיא ןָאטענניירא רהעמ ןעראוועג ןיא רע .דלאוו א ןיא ,טָאטש

 טנעלפ טפַאשלעזעג ןיא ןליפא ןוא .ןיילא ךיז ןיא ןוא טייברַא

 -ראווש ענידנענערב ענייז טימ .דעדמערפ א יו ןעציז טּפָא ךיוא רע

 יד לעקניו א ןופ ןענלָאפכָאנ טייהרעליטש רע טנעלפ ןעגיוא עצ
 רעטפיטראפ ַא ,רעטכַארטראפ ַא ןעציז טנעלפ רע רעדָא ,עדנעזעוונא

 .טלעוו רעדנַא ןא ןופ רָאנ יװ ױזַא ,רעטייוו ַא סעּפע ,ןיילַא ךיז ןיא

 עפיט ,עדנעגנירדכרוד טימ ,רָאה עטכידעג ּפָאק ַא טימ ,רערַאד ַא
 ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש א טכאמענ טסלאמאד רע טָאה ןעקילב
 -עג ןייק טינ ןיא סָאד זַא ,טלהיפעג ךיילנ ןעבָאה ייז .ןעשנעמ עיינ

 ןיא רעכלעוו ,רעמיורט ַא ,רעלטסניק א רָאנ ,שנעמ רעכילנהעוו

 .ןעבעל ןיא קרַאטש טדייל רעדָא טבילרַאפ קרַאטש רעדָא
 ןעועג עקַאט ןיא רע  .גיטכיד ןעוועג ןענייז ןעכאז עדייב ןוא

 טָאה ץלַא ןופ רעהירפ .ןעטילענ ךס ַא ךיוא טָאה ןוא טבילרַאפ קרַאטש
 טָאה סנעטייוצ ןוא ,טסנוק ןייז ךילטפַאשנעדייל טַָאהעג ביל רע

 -ַאב ןרעג רע טנעלפ ענליוו ןיא גידנעייז ךָאנ .קיזומ טַאהעג ביל רע
 ןעגניז ?היפעג טימ ןיילא טנעלפ ןוא ,טגניז ןעמ ואוו ,ןעזיירק ןעכוז

 -ער רע טנעלפ ,גרוברעטעּפ ןיא ,רעטעּפש ; רעדיל-סקלָאפ עשידיא

 .ערעּפָא יד ןעכוזאב גיסעמלענ

 -ענג ךיוא זיא רעלטסניק רעלופטנעמארעּפמעט רעגנוי דעד ןוא

 גידנעייז ךָאנ ,ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא .ןעיורפ ןיא טבילראפ ןעוו

 רע .עביל עקרַאטש עטשרע ןייז טבעלעגרעביא רע טָאה ,ענליוו ןיא
 -לעוו ,ןַאמסופ ?עדיימ רענליו א ןיא טבילראפ טסלאמאד ךיז טָאה

 טנַאסערעטניא .ןערעדנַא ןא טימ טַָאהעג הנותח רעטעּפש טָאה עכ
 -ענ ןייז זא ,סעיינ יד ןעמונעגפיוא טָאה יקסלָאקָאטנַא יוזא יוװ
 םענייז וצ ףירב ענייז ןופ םענייא ןיא .טַאהעג הנותח טָאה עטביל
 ,-ַאב עשיטסירעטקַאדַאכ עדנענלַאֿפ םעד ןענעװ רע טכאמ דניירפ א
 : גנוקרעמ
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 ןיא רעייפ ןופ טגנירּפש יז :רהיא ףיוא תונמחר א זיא'ס,

 ...?רעסַאװ

 ,רעסייה א ןעבילבראפ ןעבעל ןעצנאג ןייז זיא יקסלָאקָאטנַא

 טדמערפעגּפָא טינ ,טרהירעגנָא טינ טָאה סע ןעמעוו ,דיא רעצלָאטש

 -טמידַאב-טלעו יד טינ ,חביבס עדמערפ יד טינ טרילימיסַא טינ ןוא

 .ןערהָאי עלעטימ ענייז ןיא טכיירגרעד טָאה רע עכלעוו ,טייק

 ייוצ טצירקענסיוא ןעװעג ןענייז רידנומ ןייז ןופ ּפענק יד ףיוא

 סָאװ וצ טגערפענ םהיא טָאה ןעמ ןעו ".ַא .מ, תויתוא עשידיא

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,טייקשידיא ןייז ןערישיפָא ױזַא רע ףרַאד

 ךיא ! דיא ַא ןיב ךיא סָאװ ,סָאד דובכ ַא ראפ טלַאה ךיא;

 ןיב ךיא זא ,ןעסיוו ןעלָאז עלַא זַא ,?ליוו ךיא ! טימרעד ריצלָאטש

 "!דיא ַא

 ןופ טרעטסיײגַאב ןעװעג זיא רע זא ,ןענָאז טינ דעבָא ןעק ןעמ

 םעד ןיא ןוא ןעבעל ןעשידיא םעד ןיא ןהעזעג טָאה רע סאוו ,ץלַא

 תונורסח יד ךיוא טקרעמַאב טָאה רע ,טרעקראפ רעטקַארַאכ ןעשידיא

 גָאטהעװ טימ טדערעג תונורסח יד ןענגעו טָאה ןוא ןעדיא יד ןופ

 -ַאב ןוא ץלָאטש טימ טּפָא טָאה רע יוװ יוזא טקנוּפ טייקפרַאש ןוא

 -קַארַאכ ןעשידיא םעד ןופ תולעמ יד ןעגעװו טדערעג גנורעדנואוו

 | | .רעט

 ןיא יקסלָאקָאטנַא ,ליּפשייב םוצ ,טביידש ,ןעדיא זנוא ייב;

 ןעמ .עדעררָאפ ַא ,המדקה א ץלא זיא ,ץלערַאב וצ ףירכ ַא םענייז
 ."גינייוו טוט ןעמ ןוא ,ךס ַא טדער

 ןייז ץיקסלָאקָאטנַא טרעטַאמעג טָאה עידענַארט עשידיא יד

 ףיוא דיא א טסיינ ןייז טיול ןעװעג ?לכב זיא רע .ןעבעל ןעצנַאג

 ענייז רַאפ סעמעט ןוא ןעּפיט עטסטבילַאב יד ,ךרוד ןוא ךרוד

 -כרוד רע טָאה טייצ עטשרע יד ;עשידיא ןעוועג ןענייז ןעגנופַאש

 ןוא ןעװעג בנא זיא רע ;ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ ןעפאשענ סיוא

 -ייב םוצ ,טָאה רע .דךיא רעזעינילעד א ףוס ן'זיב ןעבילבראפ ןזיא

 -םוי א ןיא טגעלפ ןוא ,תבש םוא טייבראעג טינ ָאמנייק ,ליּפש

 יַּפְא לעסיב א ךיז רע טָאה רעטעּפש טשרע  .ןענװַאד וליֿפַא בוט

 -לֵא ןוא עשיסור ראפ ןעמונעג ךיז ןוא ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעסירעג

 ןייז טמירַאב ןענייז קרעו עשידיא ענייז ןופ .סעמעט עכילשנעמ

 ַא ןעגארקעג טָאה רע עכלעוו ראפ ,"רעדיינש ַא --- דיא ַא, טייברא

 "ףירח ַאי רעדָא ,"דומלת ןענעװו חוכו דעד , ,לאדעמ םענרעבליז

 עשידיא ַא ,ןעטסידומלת ןעּפיט ענעדישרַאפ ייוצ ,"יקב ַא, ןוא

 -ַאב ןייז ךיוא ןוא ?ַאזָאניּפש, ,"עזייוו רעד ןַאטַאנ, ,"עקרעלדנעה,

 ,רעדייל ,טָאה רע סָאװ ,"עיציזיווקניא, קרעו עטכילַאב ןוא עטמיר

 ,עמרָאפ רעטרעסערנרַאפ ,רעלופ ַא ןיא ןערהיפוצכרוד ןעזיוַאב טינ

 .ןערהָאי ןופ ףיולראפ ןיא טעװענַאלּפעג סע טָאה דע יוװ
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 רַאֿפ גנורעטסיינַאב טּפעשעג יקסלָאקָאטנַא טָאה ,ןעהעז רימ יו

 רעדנוזַאב ןיא סָאד ןוא לַאװק ןעשידיא םעד ןופ ןעגנופַאש ענייז
 -ויא ןיא רָאטּפלוקס ןייא ןייק טָאה םהיא ןיב ?ייוו ,טנַאסערעטניא

 -יא םעד ןופ קרעוװו ערעייז רַאֹפ סעמעט ןייק ןעמונעג טינ עּפָאר

 | | .ןעבעל ןעלַאנָאיצַאנ ןעשיד

 .יקסלָאקָאטנַא .מ ןופ רוטּפלוקס --- ַאזָאנוּטש הָאזָאליפ רעשידיא רעד

 -שיסור ןעדעי ייב טעמכ יװ ױזַא ,ןיקסלָאקָאטנַא ייב רעבָא
 -נעטלָאּפשוצ עשיטסירעטקַארַאכ א ןעװענ ןיא ,רעלטסניק ןעשידיא
 ןוא דיא ַא טסייג ןייז ןיא ןעװעג זיא רע ;המשנ רעד ןיא טייק

 טלהיפעג ךיז טָאה טייקניטייזייוצ יד טא ןוא ;סםור ַא גיטייצכיילנ
 .ןעננובעלרעביא ענייז ןיא ייס ןעגנופאש ענייז ןיא ייס
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 ןערב ןעבלעז םעד טימ טעמכ טרעדלישעג רעבירעד טָאה רע
 -ָאה ןעּפיט ןעטרָאס עדייב ןוא ,ןעּפיט עשיסור-טכע ןוא עשידיא-טכע
 ,עניימעגלא ףיוא קרעוו ענייז יו רהעמ ןעבעגעננייא םהיא ךיז ןעב

 טקידד "?ינזָארג ןַאװיא , עוטַאטס עטמירַאב ןייז ,םעמעט עכילשנעמלא

 ןעקירד קרעוו עשידיא ענייז יו ױזַא טקנוּפ ,טסייג ןעשיסוד ןייז סיוא
 ,טסייג ןעשידיא ןייז סיוא

 ןעדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג ןיא רע זא ,טינ ?עפייווצ ןייק זיא'ס

 טפַאשקנעב ןייז ןיא ךיז טלהיפ סָאד .דנַאלסור וצ ןעבעגעגרעביא ןוא
 -סיוא ןיא ןעניואוו גנאלנערהָאי טזומעג טָאה רע ןעוו ,דנאלסור ךָאנ

 | | ,דנאל

 וצ טייצ רענעי ןיא יקסלָאקָאטנַא טביירש ,המשנ עצנַאג ןיימ,
 -עג ןערָאבעג ןיב ךיא ואוו ,דנַאלפ םעד וצ טגנַאלַאב ,ן ווָאקַאטס
 | ."ןעראוועג טניואווענוצ ןיב ךיא רעכלעוו וצ ןוא ןעראוו

 -עטַאּפ א סיורא םהיא ייב ךיז טסייד ףירב רעדנַא ןֵא ןיא ןוא
 ךיא ,ייז ןופ ןיב ךיא ,רערעייז ןיב ךיא, : יירשענסיוא רעשיט
 .ןעדיא יד ייס ,ןעסור יד ייס ןעניז ןיא ָאד גידנעבָאה ,"! ייז ראפ ןיב

 ןעשידיא םעד ןופ ןעסירעגּפָא רעטעּפש ךיז טָאה רע ןעוו רעבָא
 רע .סעמעט עשידיא ףיוא ןעפאש וצ טרעהענפיוא רע טָאה ,ןעבעל
 :ףירב ענייז ןופ םענייא ןיא גנורעלקרע ןא ןיילַא םעד ראפ טיג

 ,ייז ןעק ךיא יו יוזא ןעדיא ,רע טנָאז ,ןערעדליש וצ םוא

 סָאד ואוו ,טרָאד ןעבעל ןומ ןעמ ;ייז ןעשיווצ ןעבעל ןעמ זומ
 סנייא ץלַא ןיא ןעגיוא יד רעטנוא ןעפַאש ;טדיז ןוא טכָאק ןעבעל

 -ָאמ א ןהֶא ,רוטַאנ רעד ןהֶא ןעטייברא וצ רעלטסניק א ראפ יװ

 | - ."לעד
 ןעגארפ עשידיא טימ טגָאטהעװעג טָאה יקסלָאקָאטנַא ליפיוו ףיוא

 .ןופ ןהעז ןעמ ןעק ,ןעבעל ןעשידיא םעד ךיז ןיא טלהיפעג טָאה ןוא
 טסירד ןעטרָאד .ןע'וענעגרוט וצ ףירב עטנאסערעטניא ייווצ ענייז
 יראפ םעד ןופ לרונ ןעשינגַארט םעד ראפ גָאטהעװ ןייז סיוא רע

 : | . .קלָאפ ןעשידיא ןעטנלָאפ
 רעטמהיראב רעד סאוו ןערעה וצ טנאסערעטניא ןזיא ייברעד

 :טרעפטנעעג םעד ףיוא םהיא טָאה רעביירש רעשיפסור
 ,ןעריא ראפ טייקגיטכערעג טלעוו רעד ףיוא ןערהיפוצנייא םוא |

 -וירֿפ ןופ טייצ עטייוו ענעי ןעכיירג-עד, ןעמ ףראד ,ווענעגרוט טגָאז

 ןעדיא יד ראפ זיֹולְב טינ ןעמוק טעוו סאוו ,טייקניטכערעג ןוא טייה
 | ,"ןיילַא

 ןעק ן'יקסלָאקָאטנַא טרעטַאמעג טָאה עגארפ עשידיא יד טייוו יו
 ןערהָאי עגידרעטעּפש יד ןיא טָאה רע סאוו ,םעד ןופ ןהעז ךיוא ןעמ
 -והיא םעד ןופ ןַאמָאר ןעסיורג א ןעביירש וצ וליפא ןעמונראפ ךיז
 -יירשוצנא ןעזיואב טָאה רע ;"קַאזיא-|ב, ןעמָאנ ן'טימ ןעבעל ןעש
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 טלהיפ טפלעה דעד ןיא ןוא ,ןַאמָאר םעד ןופ טפלעה א זיולב ןעב
 טלעמאזעג טָאה רע ןעכלעוו ,לאירעטַאמ רעניטכיוו ,רעכייר רעד ךיז

 .ןעבעל ןעשידיא םעד ןעגעוו

 וא ,ןעמ טהעז עיפארגָאיבָאטױא ןייז ןופ ןוא ףירב ענייז ןופ
 ןעשירארעטיל א ךיוא טָאחעג טָאה יקסלָאקָאטנַא רָאטּפלוקס רעד

 ,רוטּפלוקס ס'יקסלָאקָאטנַא -- לעּפָאטסיפעמ

 טימ טינ ןוא ןעזיירג טימ שיסור ןעבירשעג טָאה רע ,תמא ;טנַאלַאט

 -ענ ןענעװטסעדנופ ךיז טָאה סע רעבא ,ליטס ןעשיסור-טכע ןַא

 -כילדליב עיפארגָאיבַאטױא ןייז ןיא ןוא ףירב עשיסור ענייז ןיא טלהיפ

 טנָאז ,ךַארּפש ןייז , .רעביירש ן'תמא ןַא ןופ טנעמַארעּפמעט ןוא טייק
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 ,עגיטרַאנעגייא ןא רעבָא ,עשיסור ןייק טינ זיא ,ווענעגרוט םהיא ןעגעוו

 ןעטרָאפ ערעדנוזַאב ןופ חיר ַא טימ רהיא ןופ טקעמש סע ןוא

 ,"ןעמולב

 "וקענסיוא טייצ ןעטשרע יד ן'יקסלָאקָאטנא זיא גרוברעטעּפ ןיא

 ,רעקָאט א ייב טייבראעג טָאה רע .ןעבעל ןערעווש א ןעבעל וצ ןעמ
 -רא רערעווש ךרוד ןעלטימסנעבעל ענייז ןענידרַאפ ןעזומ טגעלפ ןוא
 -ָאק עכילטע וצ ךאלקייק-דרַאיליב ןעטייבראסיוא טגעלפ רע  .טייב

 ןעגירק וצ ןעגנילעג םהיא טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .לעקייק א סעקיּפ

 .לעבור עכילטע רַאפ עקטעוטַאטס רענעמייל .א ןופ גנולעטשַאב ַא
 לעסיב שביה ַא ענַאל ןייז ךיז טָאה 1868 רהֶאי םעד ןופ רעבָא

 קרעװ עטסואוואב ןייז ןעפאשעג טסלאמאד טָאה רע ..טרעסעברַאפ

 טימ לאדעמ םענרעבליז א ןעגָארקענ םעד ראפ טָאה ןוא ,"רעגרַאק רעד;

 .שדוח א ?עבור 29 ןופ עידנעּפיטס ַא

 טימ טעדניײדפַאב ןוא טנעגעגאב ךיז רע טָאה ןערהָאי ענעי ןיא
 ,סרָאטּפלוקס ,סרעלַאמ טימ ,ןעטייקכילנעזרעּפ עשיסור עטמירַאב ךס א

 ךיז רע טָאה טנעהָאנ רעדנוזַאב .רעוט עכילטפאשלעזעג ןוא רעביירש

 -עו טימ ,ןיּפער רעלַאמ ןעשיסור ןעטסירַאב םעד טימ טעדניירפַאב |

 ןעמאזוצ טניואועג טָאה ןוא טנערעלענ ןעמאזוצ ךיז טָאה רע ןעמ

 -ןא טָאה ןע'ניּפער טימ ןעמאזוצ .הריד ןייא ףיוא רהָאי עכילטע

 ןעבָאה טייצ רענעי ןיא .רעכיב עטסניטכיוו יד טנעיילעג יקסלָאקָאט

 -ודּפ ,ןע'לקָאב ,ןעניװרַאד ןופ קרעו יד טרידוטשעגכרוד עדייב ייז
 .טיילסטפַאשנעסיוו ערעדנַא ןופ ןוא ןע'נָאד

 .םיוא ןא ן'יקסלָאקָאטנא ןופ ןעלָאמעג רעטעּפש בנא טָאה ןיּפער

 רעטסעב רעד סלא טנעכערראפ טרעוו סָאװ ,טערטרָאּפ ןעטנעכייצעג

 .ןיקסלָאקָאטנַא ןופ טערטדָאּפ

 -.סעב רעד ןיא ןענופענ ךיז יקסלָאקָאטנַא טָאה ןערהָאי ענעי ןיא

 -טסניק ,רעביירש עשיסור עטסטמיראב יד ;טפאשלעזעג רעשיסור רעט

 ענייז ןעשיווצ ןעוועג ןענייז טייצ רענעי ןופ רעוט עשיטילָאּפ ןוא רעל

 .עטנאקאב ןוא דניירפ עטנעהָאנ

 ןייז טימ טביירנרעד טסלאמאד רע טָאה גלָאפרע ןעטסערג ןייז
 ןוא תורצ ךס א טַאהעג טָאה רע ,תמא  ."ינזָארג ןַאװיא, עוטַאטּפ

 ,נלָאפרע ןייז טכיירגרעד טָאה רע רעדייא טייברא ןייז ייב ןעננורעטש

 םהיא רַאפ ןעלעטשראפ טנעקעג טינ טָאה גנורעטש םוש ןייק רעבָא

 .גלָאפרע ןעטנידראפ-רשכ ןייז וצ געװו םעד

 ךימ טרהיפ ןעמ רהעמ סאוו ,ףיוא ךימ טנער ןעמ רהעמ סָאװ,

 טָאה ,"ינזָארג ןאװיא , ןעמוקסיורַא טעוו רעסעב ץלַא ,דלודעג ןופ סיױרַא
 -ניא ןוא .דניירפ א םענייז וצ טקרעמאב טסלאמאד יקסלָאקָאטנַא
 -נַאסקעלַא רסיק רעד .טנעמָאמ רעכילקילנ רעד ןעמוקעג זיא ןעכיג

 ךיילנ טָאה ןוא עוטַאטס יד ןהעז ןעמוקעג ןיא רעטייוצ רעד דעד
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 ."שזַאטימרע, יעזומ םעד רַאֿפ עיּפָאק ענעזנַארב ַא ןעפיוק ןעסייהעג

 -ניִפק וצ ןעביוהעננא טסלאמאד טָאה רעלטסניק ןעשידיא םעד טימ
 טלהיפרעד ךיז טָאה גנַאלקּפָא רעד ןוא ,דנאלסור ץנַאג רעביא ןעג

 .דנַאלסיוא .ןיא ךיוא

 -ךוט ?יּפשייב םוצ יו ,רעוט ןוא רעביירש עשיסור עטסערג יד

 ףיוא ןעפורענּפָא ךיז גנורעטסיינַאב טימ ןעבָאה ,וװָאסַאטס ,ווענעג
 : .קרעוו םעד

 - ןענַאטשעגפיוא ןיב ןוא ,ןצבק א ןעפָאלש טגיילעג ךיז בָאה ךיא,;
 .טנייה ןוא ,טנַאקַאבמוא ןעצנַאנניא ןעוועג ךיא ןיב ןעטכענ ,ריבנ ַא
 רע ןעוו ,יקסלָאקָאטנַא ןעבירשענ טָאה ,"עדָאמ רעד ןיא ךיא ןיב

 ,גלָאפרע ןעסיורג םעד טימ ןערָאװעג טניורקעג גנולצולּפ זיא

 -מוא סָאד ןעטָאש ַא יװ טנַאּפשעג טָאה קילג םעד רעטניה רעבָא

 -עג טָאה ןוא ,ןערָאװעג קנַארק טסנרע ןיא יקסלָאקָאטנַא ,קילג
 ףיוא רָאנ ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא טינ ןוא ,דנַאלסור ןעזָאלרַאפ טזומ
 -ּפִא רהָאי טכא טָאה רע עכלעוו ןופ ,רהָאי גילדנעצ יירד עצנַאנ

 גילדנעצ רָאּפ ענירעביא יד ןוא ,םיור ןיא ,עילַאטיא ןיא טבעלעג

 .זירַאּפ ןיא --- רהֶאי
 -ראפ ַא ,רעקנַארק ַא .ןעכָארבעגרעביא ךיז טָאה ןעבעל ןייז

 רעד ןיא ױזַא טבעלענּפָא רע טָאה דנַאלמייה ןייז ךָאנ דעטקנעב

 .ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי עטסרַאבטכורפ יד ,עטסגיטכיוו יד דמערפ
 ןיא גנופַאש ןייז ןופ קינכעט רעד רַאפ ןוא טנוזעג ןייז רַאפ ,תמא
 ןיא ןעבעל סָאד ןיא גיטסיינ רעבָא ,ךילצונ רהעז ןעוועג דנַאלסיוא

 .שינעמוקּפָא ןַא ןעוועג םהיא רַאפ דמערפ רעד
 -ימַאפ ןעכילקילג ןייז ןיא ןענופענ רע טָאה טסיירט ןעסיוועג ַא

 ַא רהעז טימ טארייהעג רע טָאה 1872 רהָאי םעד ןיא ,ןעבעל-ןעיל

 ,רחוס רענליוו ַא ןופ רעטכָאט ַא ,אווָאטַאּפַא ַאינעג ,לעדיימ רענהעש |
 ןוא עביל ןיא רהָאי גיסיירד טבעלענּפָא רהיא טימ טָאה רע ןוא

 -הָאפעגקעװא יורפ ןייז טימ רע ןיא הנותח רעד ךָאנ ךיילג .ןעדירפ
 -רעהירפ ענייז ןופ ךס א טנעגענַאב טָאה רע ואוו ,םיוד ןייק ןער

 .טלעו רעשירעלטסניק רעד ןופ םירבח עגיד
 ָאד .קרעװ לעסיב שביה א ןעפאשעג רע טָאה ,םיור ןיא ,ָאד

 ענייז ןעגנאפעגנָא םורא רֹהְֶאֹי רָאּפ א ןיא ,ליּפשייב םוצ ,רע טָאה

 --אפ טָאה רע עכלעוו ,"טַארקָאס, ןוא "סוטסירק, סעוטַאטס עטמירַאב
 .רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ טשרע טגידנע

 -נוזַאב ,טלָאװעג טינ רע טָאה םיור ןיא ןעביילבראפ רעבָא

 םהיא ייב טָאה עכלעוו ,זירַאּפ טכוזַאב טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ סרעד

 ַא טַאהעג בגא רע טָאה זידאּפ ןיא .,ןעמונענסיוא קרַאטש גננאּפנָא ןיא
 ןופ גנולעטשסיוא-טסנוק רעכילטלעוװלא רעד ףיוא גלָאפרע ןעסיורג

 ָאד .גנונכייצסיוא עטסכעה יד ןעגָארקעג טָאה רע ואוו ,1878 רהָאי
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 טָאה רע סאוו ,םעד בילוצ ךיוא רעסעב ליפ טלהיפענ ךיז רע טָאה

 ךיז טנעלפ רע ואוו ,עינָאלַאק עשיסור עשביה א ךיז ראפ טָאהעגנ ָאד

 ערעדנַא ןוא רעלטסניק ,רעביירש עשיסור עטסעדג יד טימ ןעפערט
 ךיז רע טגעלפ ,ליּפשייב םוצ ,ָאד .ללכב ןענַאזרעּפ ענעהעזעגנָא
 גרובצניג ןָארַאב ,ן'ווָאבולָאנָאב ,ן'וענעגרוט טימ ןענעגענַאב טּפָא

 -רענא טימ טלעגנירעגמורַא ןעוועג רע ןזיא ןעטייז עֶלַא ןופ ןוא ,ַא ,א

 .גנורהערַאפ ןוא גנונעק
 יקסלָאקָאטנַא טזאלעגרעביא טָאה גנושיוטנע גינייוו טינ ךיוא רעבָא

 -עג םהיא טָאה גנושיוטנע ערעווש רעדנוזַאב ַא .,ןעדהָאי ענעי ןיא

 קרַאטש יױױזַא טָאה רע רעכלעוו ךָאנ ,דנַאל סָאד ,דנַאלסור טכארב

 1880 רהָאי ןיא טלעטשעגסיורַא גרוברעטעּפ ןיא טָאה רע .טקנעבעג

 -טסנוק רעד ןיא גנולעטשסיוא ןַא ףיוא קרעוװ עיינ ןוא עטלַא ענייז

 ןעשיווצ גלָאפדע ןעסיורג ַא טָאהעג ןעבָאה קרעװ ענייז .עימעדַאקַא
 -ַארּפ לוטיט םעד ןענַארקעג טָאה רע ;?לכב םיניבמ ןוא רעלטסניק

 עשיסור ערענָאיצקַאער יד רעבָא ;עימעדאקַא-טסנוק רעד ןופ רָאסעּפ
 ןיולב ןוא ,קרעוו ענייז ןעסירעגרעטנודַא ףרַאש טסלאמאד טָאה עסערּפ

 םהיא טָאה גנוהיצַאב ַאזַא .דיא א זיא רע סָאװ ,ןיילַא םעד בילוצ
 ,רע טָאה גָאטהעװ םעד ןעסעגראפ וצ םוא ןוא ; ןעדייל טפַאשרַאפ

 רעד ןיא ןעפרָאװעגניירַא רעדיו ךיז ,זירַאּפ ןיא ךיז גידנערעקמוא |
 .ןעבייל ןוא בייל טימ טיײברַא

 ןעבעל רעזיראּפ סָאד ?ייוו ,ןעטייבדא ךס ַא טזומעג בגא טָאה רע

 טזומעג טָאה יקסלָאקָאטנַא עכלעוו ,תואצוה עסיורנ טרעדָאפעג טָאה

 ןעועג םהיא ןענייז עכלעוו ,ןעגנולעטשאב ענעדישראפ ךרוד ןעקעד
 .ןעצראה םוצ רהעז טינ

 טסנוק רעזירַאּפ יד ךיוא ןוא זירַאּפ ןיא ןעבעל עגידלעמוט סָאד
 ,רע טביירש ,זידַאּפ :ניסירדרעביא ןערָאװעג רעטעּפש םהיא ןיא
 טשרעה ָאד רעבָא ,ןעגידק ץלַא ָאד ןעק ןעמ ,סיווענ .רימ רַאפ טינ זיא
 טלהיפ ץֹלַא ןופ רעגינייו ןוא ,טלַאהניא רעדייא עמרָאפ רהעמ
 יד טא טרעטַאמעג טָאה םהיא ."'טייקכאפנייא עניצדאה ָאד ךיז

 טקעדרַאפ זיא סאוו ,טייקגיזָאלטסיײנ יד ,טייקטסוּפ עכילרעניא רעזירַאּפ
 .ןוא ;קינכעט רעכילרעסיוא רעטונ ַא ןופ רעילש םענהעש ַא טימ
 .דנַאלסור רעטייו רעד וצ ,םייהַא קירוצ ןעניוצענ ץלַא טָאה םהיא

 ןעטייווצ א ןיוש ,ןעכינניא םהיא טָאה דנאלמייה ןייז רעבָא

 -שרע םוצ יװ רענרע ךָאנ ןוא ,דניק-ףיטש ַא יו טלעדנַאהַאב ,לָאמ

 -עגסיורא לָאמַארעדיװ 1892 רהָאי ןיא טָאה רע ןעו ,לָאמ ןעט

 עשיטימעסיטנַא יד טָאה ,קרעוו עיינ ענייז גרוברעטעּפ ןיא טלעטש
 ןעשינאנילוכ א ףיוא טושּפ ננולעטשסיוא ןייז ןעמונענפיוא עסערּפ
 -רעו עטסניימעג יד טימ טלעדיזעג רעלטסניק םעד טָאה יז ,ןפוא

 רע זַא ,םעד ןיא טגידלֹושַאב ,?יּפשייב םוצ ,םהיא טָאה יז .רעט
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 ךיז ןעבָאה ייז ;|עריקנַאב עשידיא יד בילוצ ןעגנונכייצסיוא טנירק
 -סיורג , ַא ,"רעכירק, א ,"טסירעיראק רעניליב , ַא זיא רע זַא ,ןעירשוצ
 .וו .זַא .א ?לַאכַאנ, ַא ,"גנילגייפ רעקסווָאדישז , א ,"רעטלַאה

 ןעמ זא ,ערענָאיצקאער ַאזַא ןעװעג טסלאמאד ןיא טייצ יד

 -נידיילַאב םעד ןענידייטדאפ וצ ךילטנעפע טגַאװעג טינ ןליפא טָאה

 וָאסַאטס רימידַאלװ דניירפ ןייז ןילב .רעלטסניק ןעשידיא ןעט

 .גנוגידייטרַאפ רעסייה ַא טימ ןעפָא ןעטערטוצסיורַא טומ טָאהעג טָאה
 נָאטהעװ ןוא גנושיוטנע טימ טָאה יקסלָאקָאטנַא רעקנַארק רעד

 -ענּפָא -ע טָאה רהָאפקעװַא ן'ראפ ;גרוברעטעּפ ןעזָאלראפ רעדיוו
 -עטקַארַאכ א 'יטסָאװָאנ, גנוטייצ רעשידיא-שיסור רעד ןיא טסורד
 ;:דעטרעװ עדנעגלָאפ טימ טגידנערַאפ רע ןעכלעוו ,ףירב ןעשיטסיר

 -ביר רעסיוועג א ןופ ןעשנעמ סיוא ןעכאל ןערהאי ליפ ןיוש ,

 ,קְלָאפ ןיימ ןופ ןוא רימ ןופ קזוח ןעכאמ ייז ; קרעװ עניימ גנוט
 טייהנעגעלעג רעדעי ייב ןוא םילובלב רימ ףיוא סיוא ןערעלק ייז
 ..תוישעמ עטכארטענסיוא ענעדיישראפ ןיא רימ ייז ןעגידלושַאב
 -לושאב ערעייז טימ ןא ,טינ ןיילַא ייז ןעקרעמַאב רעבָא ייברעד
 -עדַאקַאטסנוק סקעז גיטייצכיילג ייז ןענידלושאב רימ ןעגעג ןעגנוגיד
 -ַאב וצ דובכ םעד בָאה ךיא ואוו ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ סעימ
 -ָאיצַאנרעטניא ייווצ ןופ ירושזד ַא ךיוא ןוא ,דילגטימ סלַא ןעגנאל

 -סיוא ערעייז טימ טרהעַאב ךימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעננולעטשסיוא עלַאנ
 ."ןעגנונכייצ

 ,דנַאל סָאד ןעזָאלראפ רעלטסניק רעד טָאה גנורעטיבראפ טימ

 יד ןופ ףיולראפ ןיא ןעניוצעג קרַאטש ױזַא טָאה םהיא ןעכלעוו וצ
 ,דמערפ דעד ןיא טבעלעג טָאה רע ןעוו ,ןערהָאי

 טסלאמאד ךיז טָאה סע .עטייוצ יד טּפעלש הרצ ןייא ןוא

 ןייז .תורצ ןוא ןעלאפכרוד ןופ הרדס ַא םהיא ראפ ןעגנַאפעגנָא
 -ירַא םייב ךיז טָאה "טלעו ר ע ד ןֹופ טינ, עוטַאטפ עטנילַאב

 יז טייקכילגעמ ןייק טאהעג טינ טָאה רע ןוא ,ןעכָארבוצ ןערהיפרעב

 -העוצרַאה ךס א טפַאשרַאפ םהיא טָאה סָאד ןעטכירראפ ֹוצ
 .גָאט

 -ַאלק וצ ןעביוהעגנָא ךיוא טסלאמאד טָאה טיונ עלעירעטַאמ יד
 ענעדיישראפ ןעגנאפנָא טזומעג טָאה רע ןוא ,ריט ןיא םהיא ייב ןעּפ
 | .ענַאל יד ךיז ןערעסעבראפ וצ םוא ןעננומענרעטנוא

 ןייש א רעדיו םהיא וצ טָאה םודא רהאי עכילטע ןיא טשרע

 -ערעטניא ןוא עניטכיו עכילטע ןענארקעג טָאה רע :ןוז יד ןָאטעג

 -יידַאב עשירעלטסניק .ַא טָאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעגנולעטשַאב עטנַאס
 ,עירָאגלוב רַאֿפ ,"-עטסעװש עניצרעהמרַאב יד, עוטַאטס ַא) גנוט
 א ןוא ,ןעטירד םעד ןוא ןעטייווצ םעד רעדנאסקעלַא ןופ סעוטַאטפ
 ךענעי ןיא .,(ענליו רַאפ ,"עטייווצ יד ענירעטַאקעי, ראפ טנעמונַאמ
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 -עטשסיוא רעכילטלעוולא רעזירַאּפ רעד ןופ ןענָארקענ רע טָאה טייצ

 גנומיטש ןייז ןוא ,קרעוו ענייז רַאֿפ גנונכייצסיוא עטסכעה יד גנול

 .ןעביוה קרַאטש רעבירעד טפראדענ ךיז טָאה

 וצ ןעביוהעגנָא טייהקנאדק ןייז טסלאמאד םהיא טָאה רעדייל

  םעד בילוצ זיא ננומיטש ןייז ןוא ,רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןערעטאמ

 רע טָאה טסיזמוא טינ .רעגירעיורט ץלא ,רעטקירדעג ץלא ןעראוועג

 -עס עצנאנ א ןעפַאש וצ ןאלּפ םעד טימ ןעגארטענמורא טסלאמאד ךיז

 עשיגַאדט :?עידענַארט עכילטלעולַא יד, ןעמָאנ ן'טימ קרעוו עיר

 .ןעצראה ןייז וצ טנעהַאנ ןעוועג טסלאמאד ןענייז סעמעט

 -עג רע ןיא רעשיטסימיסעּפ ןוא רענירעיורט ץלא רעטייוו סָאװ

 ךיז רע טָאה ,'טלעו רעד ףיוא רענירעביא ןא ןיב ךיא, :ןעראוו

 .ןעבעל ןופ ןעראווענ דימ ןיא רע ,דניירפ ענייז ראפ טנָאלקאב

 טייצ רענעי ןיא דָארג סאוו ,סָאד ךיוא זיא שיטסירעטקַאראכ

 -יוקניא יד, קרעװו ןעטבילאב ןייז וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז רע טָאה

 רהֶאי גיצרעפ ַא טימ ךָאנ טייבראעג טָאה רע רעכלעוו רעביא ,"עיציז

 טלָאװעג סע רע טָאה טציא  .גדוברעטעּפ ןיא גידנעייז ךָאנ ,קירוצ

 רעבא סע ןיא םהיא .םענרַאפ ןעסיורג א טימ ןוא ,ןעכַאמרעביא

 .ןעבעל ןיא ןערהיפוצכרוד ןעגנולעג טינ

 -ןנִא ןַא יו ןוא לָאבמיס א יװ ןעווענ זיא קרעוו עטצעל ןייז

 סולש ןעשיגארט ןעטנעהַאנ םעד ןופ ,ףוס ןענידנעמוק םעד ןופ גָאז

 ,קרעוו ןענידריוקרעמ ַא טימ טנידנעראפ טָאה רע .ןעבעל ןייז ןופ

 ."טכאמעג םולש ןעבָאה יז, :ךיז טפור סָאװ עּפורג ַא טימ ---

 -ענמורא ןעגיל עכלעוו ,םיאנוש עטיוט ייוצ רָאפ טלעטש עּפורג יד

 .ךיז ןעשיווצ ףמאק ןעטצעל רעייז ןיא ןעמונ

 ןעטצעל ןייז םלא ןעלעטשרָאפ טלָאװעג ָאד רע טָאה ןעמעוו

 םהיא ןענעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעטימעסיטנא עניטפינ יד אנוש

 ,עזייב ןייז רעדא ,ןערהאי ענייז טצריקראפ ןוא טצעהעג גידנעטש

 "על ןעסערפענפיוא םהיא טָאה עכלעוו ,טייהקנַארק-ןענָאמ עמאזיורג

 ? טיוט ןעגיטייצהירפ ןייז וצ טדהיפרעד םהיא טָאה ןוא טייהרעגידעב

 ...סייוו רעוו

 -ָאטנַא רעגיצרַאה רעד ,רע ,"טכאמעג םולש ןעבָאה ייז , רעבָא

 םהיא רעביא טָאה רעכלעוו ,תומה-ךאלמ רעזייב ןייז ןוא ,יקסלָאק
 רעלטסניק רעסיורג רעד ןעו ,1902 רהאי םעד ןיא טניזענ ךילדנע

 -סיוא ןיא ,דמעדפ רעד ןיא ,םעטָא ןעטצעל ןייז טכיוהעגסיוא טָאה

 ךילדנייפ םהיא וצ ןעוװעג זיא סאוו ,דנאלמייה ןייז ןוֿפ טייוו ,דנאל

 ,רעטומ-ףיטש עזייב א יו

 -עג טמירָאראפ יוזא יקסלָאקַאטנא זיא טיט ן'ראפ רהָאי ַא

 סעיצקעלָאק עלא ענייז ןעפיוקראפסיוא טזומענ טָאה רע זא ,ןעראוו

 ."ןָאשקָא, ןא היוא
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 .לרוג ןענירעיורט אזא טָאהעג טָאה רעלטסניק ןייא טינ בנא

 ןייז ןופ ףוס םוצ עבלעז סָאד טבעלענרעביא ךיוא טָאה ווענעגרוט
 ,רמערפ רעד ןיא טיונ ןעטילעג רעטלע דעד וצ טָאה רע ךיוא .ןעבעל
 .ןעבעל ןייז טנידנערַאפ טָאה רע ואוו

 -יוצ ףמאק א ןעננאפעגנא ךיז טָאה טיוט ס'יקסלָאקָאטנַא ךָאנ
 גרוברעטעּפ ייס ,ענליו ייס ,רעּפרעק ןייז ראפ טעטש ייווצ ןעש
 -עּפ טָאה טרהיפעגסיוא ,ךיז ייב רבק םעד ןעבָאה טלאוועג טָאה

 .נרוברעט

 רעלטסניק ןעשידיא ןעטיוט םעד ןעמונעגפיוא טָאה גרוברעטעּפ
 ,היול רעלופסקורדנייא ,רעניזיר א טימ ,םענדאפ ןעסיורג ַא טימ

 ןעשנעמ הנחמ א .סעיצאנעלעד ןוא ןעמולב ,סעדער ךס ַא טימ
 -תיב ןעשידיא םעד ףיוא הור רעגיבייא ןייז וצ טיילנאב םהיא טָאה

 עלא יד ראפ טניױלַאב טיוט ן'כָאנ םהיא ןעמ טָאה יוזא םלוע
 .ןעבעל ןעצנאג ןייז ןופ ןעדייל ןוא סעדווירק

 ןעטנלַאפראפ ןוא ןעטנידיילַאב א ראפ גנונױלַאב עטגיטעּפשראפ א
 | .רעלטסניק ןעשידיא

 ,רָאטּפלוקס רעטמירַאב רעד ,גרובצניג ַאיליא

 עטמיראב יד ןעשיוצ .,ןעריצלָאטש ענליו געמ םהיא טימ
 -עננָא ןַא רהעז ,גרובצניג ַאיליא ,רע טמענרַאֿפ ןערָאטּפלוקפ עשיסור
 רהֶאי ןיא) ענליו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא רע ;טרָא םענעהעז
 זיב ןערהָאי רעדניק ענייז טכַארברַאפ ךיוא ןעטרָאד טָאה ןוא (00
 | | .ןהעצ רהֶאי ַא

 -סור עטלַא יד טנָאמרַאפ טָאה ןערָאטּפלוקס עשידיא עפסיורג ייווצ

 ; גרובצניג דימלת ןייז ןוא ן'יקסלָאקָאטנַא ןעטמירַאב םעד --- ,דנַאל
 רענידריוקרעמ א טינ סָאד ןזיא .רענליוו ייז ןענייז עדייב ןוא

 ? לַאפוצ
 רימ ןעוו ,סערעטניא רהעמ ךָאנ סיורא טפור לַאפוצ רעד טָא ןוא

 סָאװ ,טָאטש א ןעװעג ןיא ענליוו עגילָאמַא יד זַא ,ךיז ןענָאמרעד

 יד ןעלקיווטנע ןוא ןעקעוו ץְלַא ןופ רענינעו טנעקעג ,ךיז טכוד ,טָאה
 ,רָאטּפלוקס ַא ןופ טנַאלַאט םעד ןוא עיזַאטנַאֿפ .

 -עניארע ענייז ןיא גרובצנינ איליא טלהעצרעד ,ענליוו ץנאג ןיא

 "סענַאװלָאב , יד ןיולב ןענַאטשעג ןערהָאי ענעי ןיא ןענייז ,ןעגנור

 ןעמ טָאה סעוטאטס ערעדנַא ןייק ;זיוה סע'שטיוועקשיט ּףַארג ןופ
 -רָאד טָאה סע ןענַאװ ןופ .טָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןעניפעג טנעקעג טינ
 עדייב יד ייב רוטפלוקס ןצ סערעטניא רעד ןעסקַאװסיױא טנעקעג ןעט
 .שינעטער א טושּפ זיא ,רעלטסניק רענליוו

 ךיז טנעקאב ןעמ ןעו ,שינעטער יד טרעו רעסערנ ךָאנ ןוא
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 -צניג איליא עכלעוו ןיא ,ןעדנעטשמוא עניטסנינמוא יד טימ רעטנהענ
 ןופ רעגינייו .ןערהָאי-רעדניק ענייז ןיא טעװעדָאהעגנ ךיז טָאה גרוב
 רָאטּפלוקס ַא ןעסקַאװסיוא םהיא ןופ טפראדענ טָאה ,ךיז טכוד ,ץלַא
 לבב רעלטסניק ַא ןוא

 ןעועג טְלַא זיא ?ענניא רעד ןעוו ,ןעברָאטשעג זיא רעטָאפ ןייז
 ,טייל עמורפ ןופ ןענאטשאב ןיא החּפשמ עצנַאנ ןייז ,רהָאי יירד םיוק

 .1928 ןיא רעמיצ-םייברַא ןייז ןיא גרובצניג ַאיליא

 ןענייז קרעוו-טסנוס עכלעזַא ערעדנַא ןוא סעוטַאטס ,ןערוגיפ עכלעוו ייב

 ןעמ עכלעוו ,סעקצענ רַאפ ,ןעכַאז ענעפיירט רַאפ טנעכעררַאפ ןעוועג

 .ןעזָאלניירא טינ ןיוה שידיא ַא ןיא רָאנ רָאט

 ; םירפס עזעינילער ןופ רבחמ ַא ןוא בר ַא ןעוועג ןיא עטַאט ןייז
 רעגולק ַא ,ענליוו ןיא דיא רענעהעזעגנָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא עדייז רעד

 .תולאש ןוא תוצע ןענערפ ןעמוס טנעלפ ןעמ ןעכלעוו וצ ,ןדמל ַא ,דיא
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 רעד טימ ןעכַאמ וצ ןעבילקעג ךיז עמַאמ יד טָאה ן'הילא םעניילק םעד
 ןעטינשעג ךיז ךיוא טָאה רעדורב רערעטלע ןייז .בר א רַאפ טייצ
 ערעכעה ןענירק וצ ט'מולח'עג רע טָאה טייהרעליטש שטָאכ ,בר ַא ףיוא
 םהיא ןיוש ןעבָאה הלכשה רעד ןֹופ ןעעדיא עשיסרוקיּפַא יד :; גנודליב

 ,טקעטשעגנָא

 ,הנמלא יד ,רעטומ ןייז ; טייקמירַא ןיא ךיז רע טָאה טעװעדָאהעג
 ןענייז ן'הילא רעסיוא ;רעדניק טכַא ןופ דניזעג ַא טימ ןעבילבעג זיא

 גידנעקוק טינ רעבָא .רעטכעט יירד ןוא ןהיז ריפ ךָאנ רהיא ייב ןעוועג
 ךיז טרהיפ סע יװ ,ןעמ טָאה ,ענַאל רעלעירעטַאמ רערעווש רעד ףיוא

 טָאה ?עגניא רעד .,ן'יבד ַא וצ לעגניא םעד ןעבעגעגקעווַא ,ןעדיא ייב
 ןעטלאהעג ןיוש טָאה סע ןוא ,ןעטייקגיהעפ עסיורג ןעזיוועגסיורא דָארג

 וצ דובכ ןעסיורג םעד וצ ןענידרעד ךיז לָאז ?ענניא רעד זַא ,ייברעד |

 .ענעסקַאװרעד טימ ןעמַאזוצ לוש ןיא ןענרעל

 הילא רהיא זַא ,טקרעמאב עמַאמ יד ננילצולּפ טָאה ָאד רעבָא
 ןוא ,סעקעושט טימ ןוא לרעסעמ ַא טימ ץֵלַא סעּפע טעווערטסיימ
 ,סעקרוגיפ עטצינשענסיוא עניילק יד םהיא ייב ןהעזרעד טָאה יז ןעוו
 -ענ רעטסניפ רהיא ןיא ,ןעכַאז ערעדנא ענעדיישרַאפ ןוא סעדייבעג
 רעד רעביא ןעציז ןצ טָאטשנָא ,שטייטס :ןעגיוא יד ןיא ןערָאװ

 ןעכַאמ טימ ,"ןעטייקשירַאנ, עכבלעזַא טימ רָאג ךיז רע טמענרַאפ ארמנ
 ענייז סַאנ ן'פיוא ןעפרַאוװענסיורא טָאה עמַאמ יד ןוא ."סעקצענ

 טניז טָאה יז .,ןעטנעמורטסניא ענייז טימ ןעמאזוצ ןעיירעצינש עלַא

 טימ ךיז ן'קסע ס'דניק םעד ןענלָאפרַאפ וצ ןעביוהעגנָא טייצ רענעי

 -נָא טָאה לערָאטּפלוקס רעניילק רעד ןוא .סעקעוושט ןוא ךאלרעסעמ

 טינ ךיז לָאז עמאמ יד ,הבננב ,טייהרעליטש ןעטיײברַא וצ ןעביוהעג

 .ןעסיוורעד

 .ןענַארקעג ָאי רע טָאה םייח ןייז ןיא גנוגיטומרע עסיוועג ַא רעבָא
 ןוא ךאלכיב עשטייד טנעיילעג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,רעטסעוװש ענייז

 ןייז ןיא טגיטומרע לרעדורב רעייז ןעבָאה ,טסנוק ןענעװו טרעהעג
 ראפ ךיז רע טדיינש רשפא ,טכארטעג ייז ןעבָאה ,סייוו רעװו : טעברַא
 | .רעלטסניק ַא

 ,סעכילירג רָאיװַארג רעטלַא ןַא ךיוא םהיא טָאה טגניטומרע ןוא
 ןופ .עימעדַאקַא ןא ןיא טסנוס טנערעלעג ךיז טָאה ןהוז סעמעוו
 לָאמ ןעטשרע םוצ לענניא רעד טָאה ,סעכילירג םעד ןופ ,בנא םהיא
 רעטעּפש טָאה סָאװ ,ןעמָאנ ַא ,"יקסלָאקָאטנַא, ןעמָאנ םעד טרעהרעדי

 סעכילירג .ןעבעל ס'גרובצנינ ןיא עלָאר עסיורג ַא רהעז טליּפשעג
 ,ןעכַאז-ריווַארג ערעדנַא ןופ ןוא ןעלּפמעטש ןופ םָארק ַא טָאהענ טָאה
 .רעהענניירא רעטפָא ןַא םהיא ייב ןערָאװעג זיא ?לענניא רעד ןוא

 ,רהָאי ןהעצ ןעוועג טלַא זיא נרובצנינ ןעוו ,1870 רֶהֶאי םעד ןיא
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 -רעביא ןַא ,ןעבעל ןייז ןיא ךורברעביא רעניטכיוו ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 - ,גנוטכיר רעיינ ַא ןיא ןעבעל ןייז ןָאטעג סיוטש ַא טָאה סָאװ ,ךורב
 ,טפעשעג בילוצ גרוברעטעּפ ןייק ןערהָאפעגקעװַא זיא עמַאמ ןייז

 סעבילירג .יקסלָאקָאטנַא ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא טסלָאמאד דָארג ןוא

 ,ןעיירעצינש ס'גרובצנינ ן'יקסלָאקָאטנַא ןעזיוואב םָארק ןייז ןיא טָאה

 םעד טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיילג ךיז טָאה יקסלָאקָאטנַא ןוא

 | ,פעגניא ןעלופטנַאלַאט
 ןעבָאה ,יקסלָאקָאטנַא רעגנוי רעד ןוא סעכילירג רעטלַא רעד ,עדייב

 -נַאסערעטניא ןַא ןעוװעג זיא סעכילירג .לענניא םעד וצ ןעמונעג ךיז

 טגעלפ ןעמ רעכלעוו ןענעוו ,דרָאב רעסייו רעננַאל ַא טימ דיא רעט

 רהיא בילוצ רעדיילק יד רעטנוא טייוו ךיז טהיצ יז זַא ,ןעלהעצרעד
 רעטכע ןַא ןעוװענ זיא יקסלָאקָאטנַא ןוא ; גנעל רעכילנהעוועגעסיוא
 רעטיירב א ןיא ,טנַארפ ַא יװ ןָאטעננָא ;רעלטסניק ןעגנוי ַא ןופ ּפיט
 ףיֹוא סעציײלּפ יד ףיוא ןעפרָאװענפיורא ןעוועג זיא סָאװ ,ענירעלעּפ

 ףיוא סעקשטנעה ענהעש טימ ,רענייטש ןעשירעלטסניק ןעניסעלכַאנ ַא

 ,רעסייו ןייז .טוה רעשירעלטסניק רעטיירב ַא ןיא ןוא טנעה יד

 עװַאשטרוק דלַאװ ַא טימ טלעננירעגמורא ןעוועג זיא ןרעטש רעסיורג
 ,ףרַאש טקוקענסיורא ןעבָאה ןעגיוא עצרַאװש עפיט ענייז ןוא ,רָאה

 טָאה םינּפ ןייז ;טייקגנערטש רעסיוועג ַא טימ ןוא טייקטסנרע טימ

 .רעטקַארַאכ ןוא עינרענע טימ טמעטעעג
 ןעפיט ַא טכַאמעג יקסלָאקָאטנַא טָאה ן'גרובצנינ ןעגנוי םעד ףיוא

 ךָאטּפלוקס רעטמהיראב רעד רָאֿפ םהיא טגייל גנילצולּפ ןוא .,קורדנייא

 לעגניא רעד .גרוברעטעּפ ןייק ןעמַאזוצ ןערהָאפ םהיא טימ לָאז רע

 ןעפָאלטנַא ןיא רע .ןערעפטנע וצ סָאװ טסואוועג טינ דיירפ ןופ טָאה

 טנייװאוצ ןעטרָאד ךיז טָאה ןוא רענעסַאשעגרעטנוא ןַא יו םיהַא

 ביוא סָאװ ,ןעדירפוצ ןעוועג ןענייז רעטסעווש יד ךיוא דיירפ ןופ

 ןעסיירוצסיורא ןעגנילעג ?רעדורב רעייז שטָאכ טעװ ,ןייֿלַא ייז טינ

 .ןעכיירגרעד סעּפע ןוא ןירַא טלעװ רעסיורג רעד ןיא ענליוו ןופ ךיז

 טָאה ,בר ןעניטפניסוצ םעד ,רעדורב ןערעטלע םעד ףיוא וליפַא
 -נַא .קורדנייא ןעקרַאטש ַא טכַאמעג גאלשרָאפ ס'יקסלָאקָאטנַא ךיוא

 ךלַאביװ ןוא ,טסואוואב ןעוועג טסלָאמאד ןיוש זיא ןעמָאנ ס'יקסלָאקָאט
 ךָאד זיא ,לעגניא םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה רעלטסניק ַאזַא
 .םהיא ןיא ןַארַאפ סעּפע ןיא'ס זַא ,ןמיס ַא

 טָאה יז .עמַאמ ירד סעיינ יד ןעמונענפיוא טָאה רעבָא ױזַא טינ
 אזא ןופ ןערעה טינ וליפַא ?יו יז זַא ,טרעפטנעעג גרוברעטעּפ ןופ
 וִצ ןליפַא ןעדיא ןעמורפ ַא רַאפ ,יז טנָאז ,םונ טינ זיא סע :ךאז

 ןעטָאבראפ טָאה יז ןוא .גרוברעטעּפ ןעשיא'יונ םעד ןיא ןעניואוו
 -קעװַא יקסלָאקָאטנַא ןיוש ףרַאד ָאד ןוא .,ןערהָאפ ןצ לענניא רהיא
 -רַאפ זיוה ןיא ןענייז עֶלַא .םורא געט יירד ןיא ענליוו ןופ ןערהָאפ
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 רע .ןוילא| לעגניא רעד ,ךילריטַאנ ,ןעמעלא ןופ רהעמ ןוא ,טלעפייווצ
 .ןעכערבנעמַאזוצ םייב שממ טלַאה

 וצ ךיז ןעדנעוו וצ ןערָאװעג ןעסָאלשאב ןזיא ?ןעמ טוט סָאװ
 ראפ ענליו ןיא ט'מש'עג טָאה רעכלעוו ,ןעדייז ןעמורפ ןעטלַא םעד
 ןעמ ןוא ןעיירעצינש ס'לעגניא םעד ןעמונעג ןעמ טָאה .דיא ַא םכח א
 -מורא טָאה ,רהָאי 78 ןופ ךיא ַא ,עדייז רעד .ןעדייז םוצ קעװַא זיא
 םָאה עבָאב יד .טײברַא יד טייקמאזקרעמפיוא סיורג טימ טקוקעג
 ַא ךָאד זיא'ס !סעקצעג !רימ וצ העוװ ,יִא, :טנעה יד ןעכָארבראפ
 ןייז ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה רעבָא עדייז רעד "!דניז
 ןייק ןערהָאפ ןעזָאל ָאי םהיא לָאז ןעמ טגָאזענ טָאה ןוא ?עקינייא-
 .גרוברעטעּפ

 ןערהָאפענקעװַא הילא רעניילק רעד זיא םורא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא
 ןעבָאה םייה רעד ןיא עֶלַא .גרוברעטעּפ ןייק ן'יקסלָאקָאטנַא טימ
 םעד ןופ טפיולטנַא רע סָאװ ,ןיילַא סָאד ןיוש :ןעװעג אנקמ םהחיא

 ןיילסיוא ןַא םהיא רַאפ ןעוועג ךיוא ןיוש ךָאד ןיא ,בוטש ןיא תולד
 םייה רעד ןופ ןעפַאלטנַא רעהירפ ןיוש זיא רעדורב ןייא .קילג ַא ןוא

 .רילעוואוי ַא --- ,רעטייברא ןַא דנאלסיוא ןיא ןערָאװעג זיא ןוא
 טבעלעגרעביא טָאה ל?ענניא רעד סָאװ ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 רענליוו רעשימייה רעד ןופ .נרוברעטעּפ ןייק עזייר רעטשרע ןייז ףיוא
 ןופ רעטנעצ ןעטסניטכיו םעד וצ ןערהָאפעג טציא רע זיא הביבס
 ,טכָאק ןוא טזיורב ןעבעל סָאד ואוו ,טדָאטש רעסיורג רעד ֹוצ ,דנַאלסור
 טּפַאכעגמורא טָאה גנונפָאה ןופ ןוא גנוטראוורעד ןופ רעביפ ַא ןוא
 טרהיפעג טָאה רָאטּפלוקס רעטמיראב רעד ןעכלעוו ,לעגניא רענליוו םעד

 .קילנ ןייז וצ

 וצ גרוברעטעּפ ןיא ?ענניא םעד טכארבענ טָאה יקסלָאקָאטנַא

 "יורג רעד ןופ שמש םעד ייב ןענַאטשעגנייא זיא עכלעוו ,ןעמַאמ רעד

 -וצּפִא סולשאב רהיא ייב ןעטלאהעג ךיז טָאה עמַאמ יד .לוש רעסי

 טלעטשעגנייא ךיז ןעבָאה סע .ענליוו ןייק ,םייהַא קירוצ םהיא ןעקיש
 ןוא םיטַאבעלאב ענעהעזעגנָא ערעדנַא ןוא בר רעד לענניא ן'רַאֿפ -

 ןחֹוז רהיא ןעזָאלרעביא לָאז יז טדערעננייא רהיא ןעמ טָאה ךילדנע
 ,עבָארּפ ףיוא ן'יקסלָאקָאטנַא ייב טייצ עסיוועג ַא ףיוא

 רענליו םעד ןופ ןעבעל עיינ סָאד ןעביוהעגנא ךיז טָאה ױזַא

 טכבַאמענ טָאה טדָאטש עשיסור עסיורג יד .גרוברעטעּפ ןיא לענניא
 עסיורג יד .לענניא ןעלעיצניווַארּפ םעד ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש ַא
 יד ךיוא יוװ ,ןעקירב יד ,ןעדליש עסיורגנ יד טימ סעהייבעג יד ,סעוטַאטס
 לָאמנייק טָאה רע .טרעביוצאב םהיא ןעבָאה ןעסַאנ עגנַאל ,עטיירב
 .תובחר אזַא ,םענרַאפ ןעטיירב ַאזַא ןהעזענ טינ ןעבעל ןייז ןיא

 טייצ עטשרע יד ןעמוקענסיוא םהיא ןיא נרוברעטעּפ ןיא ,תמא |
 ןענעלפ סָאנ ןיא רעדניק יד .ןעטנעמָאמ ערעווש ךס ַא ןעבעלוצרעביא
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 ,רָאה עגנַאל ענייז רַאפ םהיא ןעכַאלסיוא ןוא ןעצייר םהיא טימ ךיז
 ,ללכב ןהעזסיוא ןעשידיא-טכע ןייז רַאפ ןוא עטָאּפאק רעגנַאל ןייז ראפ
 ירַאפ ןיא טיײקשירַאנ ַא ,טייקניניילק ַא ןיולב ןעוועג זיא סָאד רעבָא
 ןעמוקאב טָאה רע עכלעוו ,ןעקורדנייא עמענעגנַא עיינ יד טימ ךיילנ
 ,ץַאלּפ םעיינ םעד ןיא

 יד ןעריּפָאק םייפ ןופ טוואורּפענ רע טָאה ןקסלָאקָאטנַא ייב

 דָארג טסלָאמאד טָאה יקסלָאקָאטנַא .,רערהעל ןעסיורנ ןייז ןופ טיײברַא

 רעד ןוא ,"ינזָארג ןאוויא, קרעו ןעטמיראב ןייז רעביא טיײברַאעג

 יקסלָאקָאטנַא .קרעוװ סָאד ןעריּפָאק ןעמונעג ךיז טָאה דימלת רעניילק

 טרהיפענקעװוַא םהיא טָאה רע ןוא ,טײברַא ןייז טביולעג קרַאטש טָאה
 -צנינ ןָארַאב רעוט-ללכ ןוא ּפָארטנַאליפ ןעשידיא ןעטסואוואב םעד וצ

 עגיסעמלעגער ַא ,עידנעּפיטס ַא טמיטשאב ךיילג טָאה רעכלעוו ,גרוב
 .רעלטסניק ןעגנוי םעד רַאפ עציטש

 ,עידנעּפיטס רעד ןעגעו טרעהרעד טָאה רעטומ ס'גרובצניג ןעוו
 ךיז יז טָאה ,ןהֹוז רהיא רַאפ טמיטשאב טָאה גרובצניג ןָאראב סָאװ
 -נָא ןעפרַאד רָאג לָאז ןהוז ַא רעניימ , :נָאטהעװצראה ןופ טנייוואוצ
 -קעװַא ן'רַאפ ,סורדרַאפ טימ ט'הנעט'ענ יז טָאה ,"הקדצ וצ ןעמוק

 רע ן'יקסלָאקָאטנַא ןעטעבעג עמַאמ יד טָאה גרוברעטעּפ ןופ רהָאּפ
 ןענרעל ןוא ןענװַאד לָאז רע לעגניא ן'פיוא ןעבענ גנוטכא ןהעז לָאז

 ,ארמנ

 ,הריד ןיא ן'יקסלָאקָאטנַא ייב ןעבילבעג ?עגניא רעד ןיא ױזַא
 .וָאלַאנַאס רעדיינש ןעשידיא ַא ,ןכש ַא ייב ןעסענענ טָאה ןוא

 גרובצניג ךיז טָאה םהיא ךרוד ןוא ןיקסלָאקָאטנא ייב
 רענעי ןופ רעוט-ללכ ןוא רעלטסניק עשיסור עטסערג יד טימ טנעקַאב
 ,ן'ווָארעפ ,ן'וועינעגרוט ,ןע'ניּפער טימ ןעפָארטעג ךיז טָאה רע ,טייצ

 ןעטייקבילנעזרעּפ עטמיראב עכלעזַא ערעדנַא ןוא ן'ווָאסַאטס ,ן'יקציװַאס
 יורפ ס'יקציווַאס .טלעװ רעשירעלטסניק ןוא רעשירַארעטיל רעד ןופ
 .שיסור םהיא ןענרעל ןעמונעג ךיז טָאה

 -צנינ טָאה ןעזיירק עשירעלטסניק ןוא עשירַארעטיל יד טָא ןיא

 ןיא רע .ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי רענילדנעצ ךָאנרעד טכארברַאפ גרוב
 -טסניק ןוא רעוט-ללכ עשיסור עטסניטכיוו יד וצ טנעהָאנ ןענַאטשעג
 ךיוא ןוא דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא טמיראב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעל
 טימ ןעפָארטעגנ ךיז רע טָאה ,ן'יקסלָאקָאטנַא ייב ,ָאד ,דנַאלסיױוא ןיא

 טנעלפ ָאד .רעקלעפ ײלרעלַא ןֹופ ,דנַאל ןעקע עַּלַא ןופ רעלטסניק

 ,ןיּפער רעלַאמ ןעשיניאַארקוא ןעטמיראב םעד טימ ןענעגעגאב ךיז רע

 וָאמיסקַאמ סור םעד טימ ,יקסדַארימעס רעלטסניק ןעשיליוּפ םעד טימ
 | .ןעטייטטמיראב עכלעזַא ערעדנַא טימ ןּוא

 .-"ביו א ןיא טלעקיװטנע ךיז ןיילַא רע טָאה גיטייצכיילנ רעבָא
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 ַא ןיא ןעסקאוועגסיוא זייווכאלסיב זיא ןוא טפַארק עשירעלטסניק עניט

 | .ךָאטּפלוקס ןעטמיראב

 -לעצנייא עגידריווקרעמ רעביא ןעבינ ןעגנורעניארע ס'גרובצניג

 םהיא עכלעו טימ ,ןעטייקכילנעזרעּפ עסיורג עלַא יד ןעגעוו ןעטייה

 .ךיז ןעפערט וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 סָאװ ,גלָאפרע ןעסיורג םעד ןעגעוו ,ליּפשייב םוצ ,טלהעצרעד רע

 רסיק רעד ,דנַאלסור ןיא טָאהעג טָאה "ינזָארג ןַאװיא , ס'יקסלָאקָאטנַא

 ס'יקסלָאקָאטנַא ןיא ףיורא ןיילַא זיא רעטייוצ רעד רעדנַאסקעלַא

 טָאה רע ןוא קרעװ סָאד ןעקוקוצנָא קָאטש ןעטרעפ םעד ףיוא ָאידוטס

 יקסלָאקָאטנַא ;םואעזומ םעד רַאפ סע ןעפיוקוצּפָא ןעסייהעג ךיילג

 ."רעקימעדַאקַא , ?וטיט םעד ןעגָארקעג טסלָאמאד טָאה

 .דניק ןענייא ןַא יװ טַאהעג ביל יקסלָאקָאטנַא טָאה ן'נרובצניג

 ,דימלת ס'יקסלָאקָאטנַא רַאפ טנעכעררַאפ ןעוועג גרובצניג זיא לעיציפָא

 רעד ןיא רעלטסניק ךס ַא ייב טייברַאעג רע טָאה שיטקַאּפ רעבָא

 רענילק רעד, ןעפורעג ןעטרָאד עלַא םהיא טָאה ןעמ ; עימעדַאקַא

 ."סָאילע

 -ערעטניא ןַא ךיוא גרובצניג טלהעצרעד ןעגנורעניארע ענייז ןיא

 ךיז טָאה ןיּפער ,ןיּפער רעלַאמ ןעטמיראב םעד טימ לַאפ ןעטנַאס

 ןיא ןָאטעגנָא ,הנותח רעד רַאפ עדנוטש ַא .ןעבָאה הנותח ןעבילקעג

 ןעלָאמעג ןוא ןענַאטשעג ןיּפער זיא ,סעקשטנעה עסייוו ןוא קַארפ ַא

 ,הנותח רעד וצ רעטסיולק ןיא ןהעג טפרַאדעג ןיוש טָאה רע ; דליב ַא

 -עג ןיוש ןיא'ס ןעװו .ןעלָאמעג ןוא ןענַאטשענ ץְלַא זיא רע ןוא

 ןיּפער טָאה ,טײברַא יד ןעפרַאװ טזומענ טָאה רע ןוא טעּפש ןערָאװ

 ,עדַאש } הנותח רעד וצ ןהעג זומ ךיא , :טדערעגסיורא סורדרַאפ טימ

 יד ןעגידנערַאפ טנעקעג ךָאד ךיא טֿפָאװ טייצ עדנוטש ןייא ןיא

 ,"טייברַא

 -קרעמ ןעוועג ןענייז ,גהובצניג טלהעצרעד ,רעלטסניק עלַא יד

 רעיי וצ ןעבענענרעביא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעטייברַא עגידריוו

 .ןעבעל ןוא בייל טימ טסנוק

 וצ ןעסָאלשאב רע טָאה ,ןערָאװעג קנארק זיא יקסלָאקָאטנַא ןעוו |

 . רע טָאה ןײלַא ן'גרובצניג ןעזָאלרעביא רעבָא ,עילַאטיא ןייק ןערהָאפ

 ןייז ףױא ךיז טימ לעגניא םעד ןעמונעג רע טָאה .טלָאװעג טינ

 -ניירא רעלטסניק רעגנוי רעד טָאה ,עילַאטיא ןיא ,ןעטרָאד .עזייר

 טסולפנייאאב ןעבָאה עכלעוו ,ןעקורדנייא עיינ ךס ַא ךיז ןיא טּפַאזעג

 .עיזַאטנַאפ עשירעלטסניק ןייז

 -עגּפָא גרובצניג ךיז טָאה גרוברעטעּפ ןייק קירוצ געוו ן'םיוא

 ןיא ךואב םענעי ןופ ןעגנורעניארע ענייז ןוא ,ענליוו ןיא טלעטש

 ןייז .ןערָאװעג ןעלַאפוצ זיא םייח ןייז ,דנערהיר רהעז ןענייז ענליוו

 עדיז רעד .ןערָאװעג טייּפשוצ ןוא טהייזוצ זיא החּפשמ עצנַאנ
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 ןענייז רעטסעוװש ןוא רעטומ יד .ןעברָאטשעג טייצ רעד רַאפ ןיא

 -ץנינ רעד ןופ ?ת ַא ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,ענליוו ןופ ןערהָאפעגסיורא
 .ענליוו ןיא החּפשמזנרוב

 ,טיוט סנעדייז םעד ןופ דליב ןעדנערהיר ַא רעביא בנַא טינ רע

 .טרעדלישעג םהיא רַאפ טָאה עבָאב יד סָאװ

 זַא ,טרעלקרע גנילצולּפ עדייז רעד טָאה ןעגרָאמהירפ ןייא ןיא

 ןעסייהעג טָאה ,שעוו עשירפ ןָאטעגנָא טָאה רע ,רע טברַאטש טנייה

 ףיוא ןעטרַאװ טעב ןיא טנעלענקעװַא ךיז טָאה ןוא טכיל ןעדננצנָא

 ןוא רעדניק יד טעב םוצ ןעפורענפיונוצ טָאה רע .תומה-ךאלמ םעד

 יד טמַארעגפיױא טָאה עבָאב יד .טשנעבעג ייז טָאה ןוא ךאלקינייא

 רעד טָאה נָאט ןעבלעז םעד ןיא ןוא ,רוּפכ-םוי ברע יװ ױזַא בוטש

 ,םעטָא ןעטצעל ןייז טכיוהעגסיוא עדייז

 טיירגעג טיוט סנעדייז םעד ךָאנ טייצ עגנַאל ַא טָאה עבָאב יד

 ; ןַאמ םענעברָאטשראפ םעד ראפ ןוא ךיז רַאפ ,ןעייווצ רַאפ שיט םוצ

 עכלעוו ,רהָאי 60 עטצעל יד רַאפ וצרעד טניואווענוצ ןעוועג זיא יז

 טנעקעג טינ ךיז יז טָאה טציא ןוא ,ןעמַאזצ טבעלעג ןעבָאה ייז
 | .ןופרעד ןעניואווענּפָא

 -קירוצ ךיז ל?ענניא רענירהָאיןהעציירד רעד טָאה רענירעיורט ַא

 טָאה גרוברעטעּפ ןיא .םייה רעטלַא ןייז ןופ נרוברעטעּפ ןייק טרעקעג

 ףעד ןיא ןעפרָאװעגניירא ךיז עינרענע רעצנַאנ רעד טימ רעדיוו רע

 .ךַארּפש עשיסור יד ןענרעל ןיא ןוא טיײיברַא

 -טסניק טימ לופ ,ןעבעל יינ א ןעננַאפעגנָא ךיז טָאה םהיא רַאפ

 .ןעננולשעגנייא ןעצנַאגניא םהיא טָאה סָאװ ,גנופַאש רעשירעל

 ןיא ןוא עלוש-לאער ַא טנידנערַאפ רע טָאה רהָאי ןהעצכַא וצ

 -רַאפ ךיא טָאה רע עכלעוו ,עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןיא ןעמוקעגנָא
 רַאֿפ רע טָאה עימעדָאקַא רעד ןיא .,םורא רהָאי טכַא ןיא טנידנע

 / ַא ךיוא רעטעּפש ןוא ,ןעלַאדעמ ענרעבליז ייווצ ןעגָארקעג טייברַא ןייז
 ."ןייועגנ ס'הימרי, טיײיברַא ןייז רַאפ ?ַאדעמ םענעדלָאג

 רעלטסניק, לוטיט םעד טימ עימעדַאקַא רעד ןופ סיורא זיא רע

 -רַאפ טינ גנודליב ןייז ךיז טָאה רעבָא טימרעד ."דַארג ןעטשרע ןופ
 -ענסיורא ןָא גנַאפנָא ןופ טָאה רעכלעוו ,גרובצנינ ןָארַאב .טנידנע

 -קעװַא םהיא טָאה ,רעלטסניק םעד ןיא סערעטניא ןעטנעהָאנ ַא ןעזיוו

 -ךַאֿפ וצ טייצ רהָאי ַא ףיוא דנַאלסיױוא ןייק ןובשח ןייז ףיוא טקישענ

 קירוצ עזייר ןייז ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .םוידוטש ןייז ןעמָאקלָאפ

 עגיטכיוו עיינ עהייר א טימ ןעמונרַאֿפ ךיז רע טָאה ,גרוברעטעּפ ןייק

 | .ןעגנופַאש

 ןוא סעקטעוטַאטס עלעודיווידניא עניטרַאנעדיישראפ רענילדנעצ

 רענעי ןיא ן'נרובצניג ןופ ןערָאװעג טרעדלישענ ןענייז סענעצס-ןעּפורנ

 -רַאֿפ ןענייז סייצ רענעי ןופ ןעטייקכילנעזרעפ עטסערנ יד טייצ
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 עטמיראב עײרעלַאנ עצנַאג ַא ,רעלטסניק םעד ןופ ןערָאװעג טניבייא
 ןוא ןערָאיטקַא ,רעוט-ללכ ,רעקיזומ ,רעביירש ,רעלטסניק ,עטרהעלעג

 -טנַאלַאט ס'גרובצניג ןופ ןערָאװעג טצירקעגסיוא זיא רעוט עשיטילָאּפ

 ס'גרונצניג ןיא זנוא רַאפ ףיוא ןעהעטש ענידעבעל יװ .טנַאה רעלופ

 -רָאק-יקסמיר ,ןייטשניבור ,ןיּפעד ,יקסווָאקיַאשט ,יִאטסלָאט עײרעלַאנ

 -ערעוו ,ווָאקוילימ ,יקסלָאקָאטנַא ,ןיּפַאילַאש ,וועיעלעדנעמ ,ווָאקַאס

 6 בושה עא עא עא עט עא עט עא עא אירע יא א יי 5

 ."1917 לַארוועּפ , רוטּפלוקס ס'גרובצניג ַאיליא

 םעד ןופ ןערוניפ עטמיראב עכלעזַא ערעדנַא ןוא וָאסַאטס ,ןיגַאשטש

 .ןעבעל ןעשיסור

 ףיוא הבצמ ס'גרובצניג טכַאמ קורדנייא ןעקרַאטש רעדנוזאב ַא

 יד .םלוע-תיב ןעשידיא רעגרוברעטעּפ םעד ףיוא רבק ס'יקסלָאקָאטנַא

 -טסניק םענעברָאטשראפ םעד ןופ ּפָאק םעד זיולב רָאפ טלעטש הבצמ

 ןופ טייטשירעלטסניק טימ ןוא טסיינ ןעשידיא טימ טמעטע סע .רעל
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 -צניג וצ טגנַאלַאב הבצמ יד .הבצמ רעד ףיוא ּפָאק ס'יקסלָאקָאטנַא
 .ןעגנופַאש עטסעב ס'גרוב

 -גיק וצ ןעגיוצאב ךיז גרובצניג טָאה עביל רערעדנוזאב ַא טימ
 .קרעו ענייז ןעשיווצ ץַאלּפ ןעסיורג ַא ןעמענרַאפ רעדניק ןוא ,רעד
 םהיא ייב ןענייז ןעבעל-רעדניק ןֹופ סעקנעצס ןוא רעדניק ןופ ןעּפיט
 רָאמוח טימ לופ ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד ןוא ;רעגילדנהעצ יד ןיא

 .ןח ןעשרעדניק ןוא

 טליּפש רעכלעוו ,?עגניא ַא ןופ עקרוגיפ א זנוא רַאפ טהעטש סא
 אמתסמ ןיא סָאד .ליומ ןיא טלַאה רע סָאװ ,ענורטס ַא ףיוא קיזומ

 -ןצניירא ?ענניא ַא ךיז טבילק טא ןוא .טנַאקיזומ רעניטפניקוצ ַא
 טקירד ?רעּפרעק רעצנַאנ ןייז .ךיז ןעדָאב םייב רעסַאװ ןיא ןהעג
 יו עקנעצס ַא ןיא טָא ןוא .טייהנעדירפוצ ןוא טיײקגידלעקַאװ סיוא
 ,דניק רהיא ייב רעגניפ ןֹופ רעטנילּפש א סיורא טמענ רעטומ ַא יױזַא
 טקנוּפ טיײירּפשוצ טנַאה רעד ןופ ךאלרענניפ עלַא ןענייז דניק םייב
 ןעסעזעג ןעוועג טלָאוװו ,םענייא ןיא טינ ,לרענניפ ןעדעי ןיא יװ ױזַא

 .רעטנילּפש א

 -ףעדניק ןופ סעקנעצס עשימָאק ערעדנַא רַאֹּפ א ןענייז טָא ןוא
 רענייא ּפֶא ןעסיג רעדניק ייוצ יו דָאב א ןיא עקנעצס ַא :ןעבעל
 לעגניא ןייא יו עלוש ַא ןיא עקנעצס ַא ; רעסַאװ טימ ןעטייווצ םעד

 ףיוא רעפטנע םעד עצײלּפ רעד רעטניה ןעטייוצ ַא רעטנוא טגָאז
 רהיא טלהעצרעד עמַאמ א יװ ,עקנעצס ַא ;עגַארפ ס'רערהעל םעד
 ןייז רעביא טקערש דניק ןיילק ַא יו ,עקנעצס ַא ;על'השעמ ַא דניק
 סיוא טרעה רָאטקָאד א יו ,עקנעצס א ;"!טהעג ףלָאװ ַא, :ןעמַאמ
 עשיטסירעטקַארַאכ עכלעזַא ערעדנַא ךס א ןוא ,דניק א ייב ץרַאה סָאד

 -טרַאצ עדנערהיר ַא ,טײקמירַאװ עפיט ַא .ןעבעל-רעדניק ןופ ךאלדליב
 .ןעגנופַאש ס'גרובצניג עלַא יד ןיא ךיז טלהיפ טייק

 סמואעזומ ענעדיישראפ ןיא ךיז ןעניפענ ענייז קרעוו עטסרעמ יד
 -רענַא ןיא גרובצניג .רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא דנַאלסור ןיא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןיא רָאנ טינ טנעק
 -עטשסיוא ענעדיײשרַאפ ףהיוא ןערָאװעג ןעזיוועג ןענייז קרעוו ענייז
 ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ,עינלעב ןיא ,ךיירקנַארפ ןיא ןעננול

 -ליז ןוא םענעדלָאג ןייא טינ ןעגארקעטג ייז רַאפ טָאה רע ןוא ,רעדנעל
 .לַאדעמ םענרעב

 -טכורפ ַא רהעז ןעוועג ןעבעל ןייז ןופ ףיולרַאפ ןיא זיא גרובצניג
 ןייז ;?להָאצ עסיורג ַא ןעכיירגרעד קרעװ ענייז : רעלטסניק רערַאב
 ןופ סנעטסגינעומא טהעטשאב ןענָאזרעּפ ענעדיישראפ ןופ עיירעלַאג
 רעד ןופ ןעּפורג ןוא סענעצס יד ןוא ;ןערוניפ גילדנעצ ףניפ-ריפ

 ,רעגילדנעצ יד ןיא ןַארַאפ ךיוא םהיא ייב ןענייז טלעוו-רעדניק
 ;רעלטסניק ןעשיטסילַאער א ראפ טנעכעררַאפ טרעוו גרובצניג
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 ;ןעבעל ןעלַאער םעד ןופ ךילכעזטּפיוה סעמעט טייברַאאב טָאה רע
 ןלימַא ןוא עשיטנַאמָאר ןייק טינ ךיוא םהיא ייב ןעלהעפ סע רעבָא

 ןייז ןענעכעררַאפ טינ ,ליּפשייב םוצ ,ןעק ןעמ .סעמעט עשילַאבמיס

 ךיוא ןעק ןעמ ןוא ;ננופַאש רעשיטסילאער-טכע ןַא רַאפ טָאכיק-ןָאד

 רַאפ זילב ןעטלַאה טינ סעוטאטס עשיטסילַאער ענעדיישראפ ענייז

 -רַאפ יד טּפָא ןענייז ייז : טייקכילקריו רעלַאער רעד ןופ סעיּפָאק
 | .ןעעדיא עסיוועג ןופ לָאבמיס רעד ,גנורעּפרעק

 -ַאעדיא טימ טמעטָאעג גידנעטש טָאה טייקכילנעזרעּפ ס'גרובצניג

 .טייקניטומטוג ןוא טלאהניא ןעניטסייג טימ ,םזיל

 ָאידוטס ס'גרובצניג ןעכוזאב וצ לָאמ רַאּפ ַא ןעמוקענסיוא זיא רימ
 רע טָאה לָאמ ןעדעי ןוא ,עימעדַאקַא-טסנוק רעגרוברעטעּפ רעד ןיא

 רעכלעוו ,רעלטסניק ןעטכע ןַא ןופ קורדנייא םעד רימ ףיוא טכַאמעג
 רעד ןופ ןעסערעטניא טימ ,ןעסערעטניא עניטסייג טימ ןזיולב טבעל

 טינ ױזַא ןהעזעגסיוא טָאה רוגיפ עכיוה ןייק טינ ,ערַאד ןייז .טסנוק
 ןופ ןערוניפ עסיורג רענילדנעצ ענייז ןעשיווצ גיטסייג ױזַא ,שידרע
 טימ .טייברַאעג טָאה רע עכלעוו ןעשיווצ ,סּפיג ןוא םייל ,זנָאדב

 ענייז ןעניוא עשידיא יד טימ ,םינּפ ןעשידיא ןעשיטסירעטקארַאכ ןייז
 -ניא ןעשידיא-טכע ןַא ןופ קורדנייא םעד רימ ףיוא טכַאמעג רע טָאה
 .םכח:דימלת ַא ןופ ןליפַא רעדָא ,ןדמל ַא ןופ ,טנענילעט

 ןעדעי ןוא ,סעוטַאטס עלַא יד ייבראפ טריצַאּפשענמורא בָאה ךיא
 ןופ דיא רעד טָא :קנַאדעג רעבלעז רעד טגלָאפרַאפ ךימ טָאה לָאמ
 יד ,ייז ןוא ,קרעו-טסנוק עסיורג עלַא יד ןעּפַאשעג סע טָאה ַאטעג

 ןעשיסור ןעטמיראב רעייז רַאפ טנעכעררַאפ םהיא ןעבָאה ,ןעסור
 ."ינעג, ןעשיסור רעייז ןופ קורדסיוא םעד רַאפ ,רָאטּפלוקס

 ַא ןופ לעקינייא רעד ןוא בר ַא ןופ ןהוז רעד ,דיא רענליוו רעד
 טסנוק עשיסור יד ןעביוהרעד טָאה ,םכח:-טדָאטש ןוא ןדמל רענליוו
 יד רָאנ טינ םהיא טימ טריצלָאטש גָאט ןעגיטנייה םעד זיב זַא ,ױזַא
 .טסנוק עשיסור עכייר יד ךיוא רָאנ ,ןיילא ענליוו עשידיא



 .רָאטּפלוקס רענליו רעד ,גרעבנעזייא םהרבא

 ,רַאונַאי ןעט14 םעד ןערָאװעג ןערָאבעג זיא גרעבנעזייא םחרבא

 טָאה טנערעלעג .דחוס א ןעוועג זיא רעטָאמפ ןייז .ענליוו ןיא ,9

 ,עשרַאװ ןופ ?וש-טסנוק רעד ןיא ןוא לוש לַאער ,רדח ןיא ךיז דע
 .זירַאּפ ןיא עימעדַאקַא-טסנוק יד טגידנעעג רעטעּפש

 גרעבנעוווא םהרבא

 -רַא ענייז ,רעלטסניק רעשידיא-טכע ןא זיא גרעבנעזייא םהרבא

 ,טײקגיטרַאנעגייא רעשידיא רענעטלעז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ןעטייב

 ,"היול עשידיא יד, :ךיז ןעניפעג קרעוו ערעלוּפָאּפ ענייז ןעשיווצ

 ןיא גרעבנעזייא ,"ארמג רעד ייב , ןוא "תושמשה ןיב , ,"םירמז-ילכ ,

 םעד רַאפ טכַארטַאב טרעוו "ץרּפ, ןייז ..רעטסיימ-ןעטערטרָאּפ ַא ךיוא
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 רָאטפלוקס .רעגליוו רער ,גרטבנעזייא .םהרבא == | ס2

 רעזנוא ןופ ןערָאװעג טכַאמעֶג ןיא סע סָאװ טערטרָאּפ ןעטסנעגנולעג

 -ַאב טָאה טנַאלַאט ןייז ,רעלעטשטפירש םענעברָאטשראפ ןעפיורג

 ,עּפָארייא ןופ רעקיטירק-טסנוק ךס  ַא טדעטסייג

 .א ןיא ,1910 ןיא ,ןעדיא ףיוא טָאקיאב ןעשיליוּפ ןופ טייצ ןיא

 רעוועשראוו רעד ןופ ךילגטימ רענעהעזעגנָא ןַא ןעוועג גרעבנעזייא

 -ךַאפ רע טָאה ,טָאקיִאב םוצ טסעטָארּפ סיוא רעבָא ,עימעדאקַא-טסנוק

 | .גרעבנעזייא םהרבא ןופ ,"ליכשמ רעד

 -נַארַא ןיילַא ןוא קרעוװ ענייז עלַא ןעמונעגסױרַא ,עימעדַאקַא יד ןעזאל

 ,ןעגעלָאק עשידיא ענייז רַאּפ ןוא ךיז רַאפ גנולעטשסיוא ןַא טדישז

 ןערָאװעג טכאמענ ןיא ננולעטשסיוא יד .סעלנייוו ןוא יקסווָאקנימ

 -סיוא גרעבנעזיא יד ,עשראוו ןיא גרובמוסקול עירעלַאג רעד ןיא

 .רעלטסניק עכילטסירק יד םינּפ ןיא שטַאּפ ַא ןעוועג ןיא גנולעטש

 -וקעג ןענייז ןעגנולעטשסיוא ענייז וצ סָאװ ,סָאד זיא רעגיטכיוו רעבָא
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 רָאטּפלוקס רצנליוו רער ,גרצבנצעזייא םהרבא / 084

 ןעגנולעטשסיוא-טסנוק עניוזא רעהירפ ןעבָאה עכלעװ ,ןעדיא ןעמ
 | ,טכוזַאב טינ לָאמנייק

 רענליװ, רעד ןופ ,ימענ עסירטקַא דעד טימ הנותח ןייז ךָאנ

 טייצ רעסיוועג ַא ףיוא רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טרעוו ,"עּפורט

 -ַאננַא וצ רעטשרע דעד זיִא ,"עּפורט רענליוו , רעד ןופ רָאטקעריד

 -אה) רעלַאמ א ןוא (טרעכייוו .מ .רד) רעסישזער ןעלעיצעּפס ַא ןערישז

 | ,דָאטַארָאקעד סלא (ןאמענ

 ,"טאמייה , ןעסעיּפ ס'ןַאמרעדוז טצעזרעביא טָאה נרעבנעזייא

 .גרעבנעזיוא םהרבא ןופ ,"רעמזעלק יירד יד

 ןעסעיּפ עגינייא ."גנַאגרעטנוא ס'םודס, ןוא "לעקניוװ ןיא קילג סָאד,

 ס'ווָאמיד ,אקסלָאּפַאז ןוא יקצולַאב ןענרוטַאמַארד עשיליוּפ יד ןופ

 ."רערעדנַאוװ רעגיבייא רעד, ןוא ?טנַאקיזומ עקשָאי
4{ 

 רע ואוו ,אקידעמַא ןיא טצעזַאב גרעבנעזייא ךיז טָאה 1994 טייז

 .ןעשנעמ רעטַאעט עגינייא ןופ ןעטסויב טכַאמעג רָאטּפלוקס סלַא טָאה



 .סעכילירג םהרבא

 ןוֿפ ןהוז א ןיא ,רָאיװַארג רעטסואווַאב רעד ,סעכילירג םהרבא

 -אועג ןערָאבעג זןיא רע סעכילידנ רינעוַא רָאיװַארב רענליוו םעד

 יד ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנודליב ןייַז .1882 ןיא ענליוו ןיא ןער

 ןופ ןעננוהימאב יד ךרוד .ןעלוש "ינלַאװַאסיר, ןוא רעניבַאר רענליוו

 -עננָא 1869 ןיא רע ןיא ,יקסלָאקָאטנַא .מ רעלטסניק ןעטמידַאב םעד

 -רָאילאדעמ רעד ןיא עימעדַאקַא טסנוק רענרוברעטעּפ רעד ןיא ןעמוק

 גנלײטּפא אזַא טייצ רענעי ןיא טָאה ךילטנענייא .ננולײטּפֶא ריווַארג

 עכלעזַא טָאהעג טינ טָאה עימעדַאקַא יד לייו ,טריטסיזקע טינ רָאג

 -ירג ןעגנוי םעד רַאֿפ סָאלק אזַא טנעפעעג ?עיצעּפס טָאה ןוא רעליש
 םעד טמיטשאב סָאלק ןעזיד ןופ רערהעל סלַא טָאה ןוא ןע'סעכיל
 .ןיצינסורב -- "?רָאװד ינטענָאמ , םעד ןופ רָאיװַארג ןעטסואווַאב

 רעד ןיא גנולעטשסיוא ןַא ףיוא רע טָאה רהָאי ןעטשרע םעד ןיוש

 סָאװ ,דליב ַא ראפ לַאדעמ םענרעבליז ַא ןעמוקַאב עימעדַאקַא טסנוק

 ןערהָאי ענידרעטיוו יד ןיא .לָאטש ףיוא טצירקענסיוא טָאה דע

 ןייז רַאפ ןעגנוניױלַאב טלעג ןוא ןעלַאדעמ עכילטע ןעמוקַאב רע טָאה
 -אז ענייז ןופ ענינייא .ןעננולעטשסיוא ףיוא ןעוועג זיא סָאװ טיײברַא

 -טסנוק רעד ןופ יעזומ םעד ןיא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןעכ

 ןיא םוידוטש ןייז טנידנערַאפ טָאה רע יו םעד ךָאנ עימעדַאקַא

 רעגרוברעטעּפ ןיא עלעטש א ןעמוקַאב רע טָאה עימעדַאקַא טסנוק רעד

 ןעמוקַאב רע טָאה םורַא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא רָאװד ינטענָאמ
 .רעלטסניק ןעיירפ סאלק ןעט-1 ןופ לעטיט םעד

 -ראפ ןיא לַאדעמ א ןעוועג ןענייז ןעטייברא עטסניטכיוו ענייז

 ,רעבורג רָאסעפָארּפ ןופ םואעליבוי ןעגירהאי40 םעד טימ גנודניב

 / ייליבוי ,וָאראשקַאק רעקימעדַאקַא םעד ןופ םואעליבוי ןענירהָאי 0
 -ניברַאֿפ ןיא לעבור ןוא לַאדעמ ,יקסגרעבנעטכייל ,מ .נ ץנירּפ ןופ

 ןעט-2 םעד רעדנַאסקעלַא רעסייק םעד ראפ טנעמונָאמ םעד טימ גנוד

 -יא טָאה טפַאשלעזעג עשיזיוצנַארפ יד סָאװ לַאדעמ ,עווקסָאמ ןיא

 לַאדעמ ,רָאפ סקילעפ --- ךיירקנַארפ ןופ טנעדיזערּפ םוצ ןעבעגעגרעב

 .דעבילרעזייק רעד טימ עפַארטסַאטַאק ןהַאב רעד ןופ גנוקנעדנָא ןיא

 טכיזעג יד ,1888 ןיא (ןערָאװעג לוצינ עלַא ןענייז ייז) עילימאמ

 -ָאק 28 ןוא סעקיּפָאק 80 ,לעבור -- תועבטמ עדנעגלָאפ יד ןופ טייז

 ןופ ןעטערטרָאּפ עלַא ,לַאירעּפמיא ןעבלַאה ןוא לַאירעּפמיא ,סעקיּפ

 סס8
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 -נונעכייצסיוא ,ןעלַאדעמ רעלוטיּפַאק יד ףיוא ןעט3 םעד רעדנַאסקעלַא
 ץוח .ערעדנא עליפ ןוא טעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןופ לַאדעמ
 :רענייטש ףיוא ןעגנוצירקסיוא עדנעגלָאפ יד טכַאמעג רע טָאה םעד
 ,(זַאּפָאט) לאטסורכ ףיוא גרובצניג שטיוװָאּפיסָא יצארָאנ ןָארַאב ןופ דליב
 גנולעטשסיוא טלעו רעזידַאּפ רעד ףיוא ןענָארקעג טָאה רע סָאװ רַאֿפ
 ַארדנַאסקעלַא ןיטסריפסיורג ןופ דליב ,לַאדעמ םענעדלָאנ ַא 1889 ןיא
 טסריפסיורג טפיוקענּפָא טָאה סע ןעכלעוו ,סקינָא ףיוא אנוועיגרָאעג
 עכלעוו ,ןעט-2 םעד יַאלָאקינ ןופ דליב ,שטיװָארדנַאסקעלַא לעוװוַאּפ
 ןיאול ןיגינעק רעשינעד רעד ןופ דליב ;טפױקענּפָא טָאה ןיילַא דע
 ַארדנַאסקעלַא ענירעזייק יד טפיוקענּפָא טָאה סע עכלעוו ,סקינָא ףיוא
 ןופ רָאילַאדעמ טּפיוה רעד ןעוועג רע זיא 1010 ןיא ,ענווָאדָאדָאיפ

 ןעניפעג ןעגנוצירקסיוא ענייז עלא ,"רָאװד ינטענָאמ , רעגרוברעטעּפ
 ןיא ןוא רָאװד ינטענָאמ רעגרוברעטעּפ םעד ןיא ןעלּפמעטש ןיא ךיז

 ."שזאטימרע , --- ייזומ-טסנוס
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 רעװקסָאמ ם'ניא "רענליװא רעד -- וָאלַאשטַאק
 .רעטַאעט-טסנוק

 - ףיא טניז רהָאי ףלעווצ דלַאב ןיוש זיא סע
 -ענ ןיא סָאד ןעראוועג טנעקַאב םהיא טימ ןיב

 -עט-טסנוק רעװקסָאמ רעד ןעוו ,ןַאד ךָאנ ןעוו

 -עמַא ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד זיא רעטַא
 טימ טנעקַאב טסלָאמַאד ךיז בָאה ךיא ;עקיר

 ןיא ךעליּפשיוש ענעהעזעגנָא יד ןֹופ עטסרעמ יד
 טכַאמעג טינ טָאה רענייק רעבָא ,עּפורט רעד

 -- רע יו רימ ףיוא קורדנייא ןעפיט ַאזַא
 .וָאלַאשטַאק שטיװָאנַאװיא יליסַאוװ

 רעדייא ךָאנ ןעשנעמ ַא סלַא ןענַארקעג ביל םהיא בָאה ךיא
 ,רָאיטקַא ןעסיורג ַא סלַא ןעבָאה ביל ןעביוהעגנָא םהיא בָאה ךיא

 ךיא רעדייא ךָאנ ןעצרַאה םוצ טנעהָאנ ןערָאװעג רימ זיא רע
 נָאט ןעגיטנייה זיב ךָאנ ןוא ,עניב רעד ףיוא ןהעזעג םהיא בָאה

 ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעטנעמָאמ יד ןענינעגרַאפ טיס ךיא ןָאמרעד
 | ,קרָאי וינ ןיא טכַארברַאפ עדייב

 -ַאװיא יליסַאװ ,רע סָאװ זיא ייברעד עטסנידריווקרעמ סָאד ןוא

 רָאנ יד ןופ טינ אקוד רךוטַאנ רעד ןיא ןזיא ,ווָאלַאשטַאק שטיוװָאנ

 ןעזײװאוצסױרַא טייקניהעפ יד םהיא טלהעפ סע ; ןעשנעמ ענעזָאלעגוצ
 ןעטלַא ןא טהעזרעד רע ןעוו דיירפ "עשיסור טיירב , ענעפורעג-ױזַא יד

 -ךאוו סָאװ ,יד ןופ טינ זיא רע ;דניירפ ןעטוג ַא רעדָא ,ןעטנַאקַאב
 ,רעקנירעייט ,ךָא ןעטנַאקַאב םעד טימ ךייא ףיוא ףױרדַא ךיז ןעפ

 טינ טזיױו רע 74 ךייא ךיז טבעל יוװ ןוא סעּפע רהיא טכַאמ סָאװ
 -קַא ןייק --- טנָאזעג טלָאװ ךיא --- רעדָא ,עטכַאמענ ןייק סיױרַא

 ;שנעמ ןוא שנעמ ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב ןיא גננורעטסיינַאב עשירָאיט
 ךילרינַאמ-שי'צירּפ ןוא טנַאלַאג ,טריניפַאר ,ןעניוצענקירוצ זיא רע

 רעד ףיוא ענייז ןעלָאר עטסרעמ יד ןיא זיא רע יו טקנוּפ ,ןעבעל ןיא
 -מיס ,עליטש יד ,טייקניטכירפיוא יד םהיא ןיא רעבָא טלהיפ'מ .עניב
 סיױרַא טפור סָאװ ,ןעשנעמ ןעכילרהע ןַא ןופ טייקניטכירפיוא עשיטַאּפ
 | .ןעיורטוצ ןעטסערג םעד ןוא ןעלהיפעג עטסנהעש ידי
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 סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק רעװססָאמ ם'נופ רעליּפשיוש יד ןעשיווצ
 ףיֹוא רעטַאעט רעטסעב רעד ןעבילבעג גָאט ןעגיטנייה ןיב ךָאנ זיא
 רע .ר ע נ 9 י וו רע'תמא רעד ןוָאלַאשטַאק זיא ,טלעוו רעצנַאג רעד
 ןיא רע ואוו ,טָאטש רעד ןופ טסיינ םעד טּפַאזעגניירַא ךיז ןיא טָאה
 ,"אטילד םילשורי, רעשידמול רעד ןופ טסייג םעד ,ןערָאװעג ןעריובעג

 ווָאלַאשטַאק שטיוװָאנַאװיא יליסַאװ

 זיב ךָאנ זיא רע ןוא ,טכַארברַאפ ןערהָאי עננוי ענייז טָאה רע ואוו
 "טַאװטיל, רעד ןעבילבעג -- טגָאזעג ךיא טלָאוװ -- גָאט ןעגיטנייה
 ,רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ ם'ניא

 רָאנ ,רָאיטקא רעסיורג ַא יו רָאנ טינ עלָאר ַא וצ וצ םהעג רע
 ; ךיז טפיטרַאפ רע רָאנ ,טינ ךיִז טכָאקוצ רע ; ןדמל רעסיורג ַא יו
 םעד ןופ ןעטקעמפע עכילרעסיוא יד םורַא לעמוט ןייק טינ טכַאמ רע
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 ןוא טכוז רע רָאנ ,עניב רעד ףיוא רָאפ טלעטש רע סָאװ ,ןעשנעמ
 -ןָאלּפ םעד ןעוועטנורנרעד וצ ױזַא יו ןעלטימ ןוא ןענעוו טניפעג

 ,"רענעטעמאס רעד רע זיא ךילרעסיוא זיולב .המשנ ןייז ןופ רעט

 ,רעקיטילַאנַא רעד ,רעלבירג רעד רע זיא רעבָא ךילרעניא ,רעטַאלג רעד

 סעּפע ןוא "גרעב ןעסײרסױרַא אקוד גידנעטש ליוװ סָאװ ,ןדמל רעד
 ןליפא ,השק סעּפע נידנעטש עֶלָאר ַא ןיא ןיא םהיא ;ןייז שדחמ

 ףילטייד ןוא רָאלק ָאד זיא סעלַא זַא ,םהיא ןעגָאז ערעדנא ןעוו ןַאד
 לָאמנייק ןיא רע ; טוג טנעכייצענסיוא עלָאר יד טליּפש רע זַא ןוא

 -ַאש עשירעלטסניק ענענייא ענייז טימ ןעצנאנניא ןעדירפוצ טינ
 -רעד ,גידנעטש רע טרידוטש רַאפרעד ןוא .עניב רעד ףיוא ןעננופ

 -ַאעט םהיא ייב ןיא רַאפרעד ,נידנעטש ךיז רעביא רע טייברַא רַאפ
 ס'יקסווַאלסינַאטס ןיא זא ,ןענגָאז ןעק'מ ןוא ,טסנוק ַא וו רהעמ רעט

 -ור רעסיורג רעד ,ווָאלַאשטַאק שטיװָאנַאװיא יליסַאװ ,רע זיא עּפורט
 -נעטש ,ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סָאוו ,רעליּפשיוש רעשיס
 ר ע נ 7 י | ו רעד ןעבילבעג ךיוא טציא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג גיד

 .עניב רעשיסור רעד ןופ ר ָא יט ק ַא-ןו אנ

 ןעגָארטעגנירַא רעטַאעט-טסנוק רעוקסָאמ ם'ניא טָאה רע ןוא

 -רַאפ עכילרעניא ןוא טײקנעסַאלעג עכילרעסיוא -- ?ענליוו-חסונ, םעד

 ןופ רעטַאעט  טנידערּפ סָאװ ,עדָאטעמ ס'יקסווַאלפינַאטס .גנופיט

 ןעשיווטיל םענענייא ןייז ףיוא ןעוועג ספות רע טָאה "ןעננובעלרעביא
 -רעקראפ ךיוא עקַאט רָאנ ,טשטייטענסיוא רָאנ טינ יז ןוא רענייטש

 ענעגנולעג א ןעמוקעגנסױורַא זיא'ס זא ,יוזא ןעליּפש ןייז ןיא טרעפ
 ,טײקשילַארטַאעט ןוא ןעננובעלרעביא ןופ עיצַאניבמַָאק

 ךָאנ ןעניפענ וצ רעװש ןיא עניב רעשיסור רעד ףיוא ןליפַא

 .זָאלַאשטַאק יוװ ןערידוטש ןוא ןענרעל ?יפיוזַא לָאז סָאוו ,רָאיטקַא ןַא

 -ַאב טוג ןיא רע ,רוטַארעטיל ביל טָאה רע ,ךס א רהעז טנעייל רע

 -סור ןופ עטכישעג רעד טימ רָאנ טינ ןוא ,עטכישעג טימ טנַאק

 ךיז ייב .רעדנעל ערעדנַא ןופ עטכישענ רעד טימ ךיוא רָאנ ,דנאל

 טמוק'מ ןעוו ןוא קעטָאילביב עסיורנ ַא רע טָאה עװקסָאמ ןיא זיוה ןיא

 רֶאַּפ ַא טימ ,שיט םייב טציז רע יװ טהעז'מ ןוא םהיא וצ ןיירַא
 ןוא רעכיב טימ טלעננירענמורַא ,זָאנ רעד ףיוא ןעלירב עסיורג

 ,ןעגָאז טינ ןפוא םושב ןעמ טעוו ,ןענעייל ןיא טפיטראפ קרַאטש
 יאדוא ןיא סָאד זַא ,ןעניימ טעוו'מ רָאנ ,רָאיטקַא ןַא ןיא סָאד זַא

 .ןעשרָאפ ןיא ןָאטרַאפ גידנעטש זיא סָאוװ ,רעטנרעלעג ַא

 ןיא רע .טנעמָאמ אזַא ןיא ןעפָארטעג לָאמנייא םהיא בָאה ךיא

 ןיא רע זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע ןוא טנוזענ םינ ןעוועג ןַאד

 -ענ םהיא טָאה רָאטקָאד רעד ?ייוװי ,ןעוועג טינ סָאנ ןיא גנַאֿפ ןיוש

 ייב ןעסעזעג גנַאל עדייב ןַאד ןענייז ריס .םייה רעד ןיא ןייז ןעסייה
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 דנַאלסור ןיא רעטַאעט ןענעװו טדערענ ןעבָאה ןוא ייט לעזעלנ ַא

 טדערעג ךיוא ןעבָאה ריס .,עקירעמא ןיא רעטַאעט ןענעוו ךיוא ןוא
 -ָאה ןעראיטקַא עשיסור ערעטלע ענינייא סָאװ ,ןערַאומעמ יד ןענעוו

 םעד ןופ תונורכז יד טנָאמרעד בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ןעבעגענסיױרַא ןעב
 טכַאמענ ָאלַאשטַאק טָאה ,וועינעלרָא ?עװַאּפ רעליּפשיוש ןעשיסור

 :ננוקרעמַאב אזַא
 טָאה רע ביוא ןוא ,ןעביירשנא טפרַאדענ טינ ייז טָאה רע ---

 ,ןעבענסױרַא טפרַאדעג טינ ייז רע טָאה ,ןעבירשעגנָא ָאי ןיוש ייז
 ייז ןעבינ דובכ ןייק ןוא קורדנייא ןעטכעלש ַא ןעכַאמ ייז לייוו
 -רעד ןייא ןיא רע טלַאה לעטיּפַאק ןעדעי ןיא ?ייו ,וצ טינ םהיא
 ..ןעפנָארב ךס א ןעקנורטענ טָאה רע ױזַא ױװ ןוא ואוו ןעלהעצ

 -רַאפ ענייז ןענעו ןוא רעליפשיש םעד ן'וועינעלרָא ןענעוו

 ןעטסערג ן'טימ טדערענ רע טָאה עניב רעשיסור רעד רַאפ ןעטסניד
 רעבָא רע טָאה ייברעד ,טביולעג קרַאטש םהיא טָאה רע ; טקעּפסער
 עשיסור ּפיט םענעי ןופ רעטצעל רעד ןעווענ זיא רע זַא ,ןעבענענוצ

 זַא ,עיצידַארט רעד ןופ ןעטלַאהעג ?יפוצ ןעבָאה עכלעוו ,ןערָאיטקַא

 .ךס א ןעקנירט ןוא ךס ַא ןעילוה אקוד זומ רָאיטקַא ןַא

 ?טלעוו רעד ןעלהעצרעד טפרַאדעגנ סָאד רע טָאה סָאװ וצ ---

 קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ טהעז ןוא --- .טנָאזענ וָאלַאשטַאק טָאה ---
 סָאד זַא ,ןעמוקסיוא טעוװו ןעשנעמ ךס א ייב !טכַאמענ טָאה סָאד

 ןופ תונורכז רָאנ ,רעליּפשיש ַא ןופ תונורכז ןייק טינ רָאנ ןענייז

 | | | ,..רעקילָאהָאקלַא ןַא
 טפראדעג ךיוא טלָאװ ןיילַא רע זַא ,טנָאזעג םהיא בָאה ךיא ןעוו

 :ןעדיײישַאב רהעז טרעפטנעעג רע טָאה ,ןערַאומעמ ענייז ןעביירשנָא

 סָאד טעוו'מ רעבָא ,ןָאט טפראדעג רשפא סָאד טלָאװ'מ ,ָאי ---

 .שרעדנַא ןעצנַאנניא ,שרעדנַא ןעביירשנָא ןעפרַאד

 ןעגנַאלק יילרענעדישרַאפ ןעגנַאנעגמורַא ןַאד ןענייז עוקסָאמ ןיא

 טלהעצרעד טָאה'מ ;טייהקנַארק ס'וװוָאלַאשטַאק טימ גנודניברַאפ ןיא

 םהיא טָאה'מ ןוא גנוטפינרַאפטולב ןענַארקענ טָאה רע זַא ,סעטכישעג
 -ַארּפ ןעטמחירַאב ַא וצ ןילרעב ןייק טרהיפעגקעווַא ןַאלּפָארע ןַא ףיוא

 טרהיפעגקעוַא טינ םהיא טָאה'מ זַא ,טנַאזעג ךיוא טָאה'מ ; רָאסעפ

 -סָאמ ץנַאג ;עכילרהעפענ א רהעז ןיא ענַאל ןייז רָאנ ,ןילרעב ןייק

 טלָאװעג ןעבָאה עלא ;םהיא טימ טריסערעטניא ךיז טָאה עווס

 -ענ טנַאקַאב ןיא'ס ןעוו ןוא ,טוט רע סָאוװ ,טכַאמ רע סָאװ ןעסיוו
 ןעטייב טזומעג ןעמ טָאה רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ ןיא זַא ,ןערָאװ

 -ּמש טינ טציא ןעק ָאלַאשטַאק סָאװ םעד רעביא רַאוטרעּפער םעד

 ןעבָאה ןעשנעמ ןוא רעסערנ ךָאנ ןערָאװעג לעמוט רעד זיא ,ןעל
 ןיא סע  רעטַאעט םעד ןָאפעלעט ן'םיוא ןעפורּפָא ןייא ןיא ןעטלַאהענ
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 וצ עביל ַאזַא ,רעלטסניק ַא וצ סערעטניא אזַא ןהעז וצ ןעטלעז

 ןעבָאה עװקסָאמ ןיא רעטַאעט ןופ רעבָאהביל יד יװ רעליּפשיוש ַא
 זיא ,ןיילַא וָאלַאשטַאק ,רע ןוא .ן'װָאלַאשטאק וצ ןעזיועגסױרַא ןַאד
 יד גידנעצונסיוא ןוא ,טייקנעדיישַאב ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג ןַאד

 ךיז טימ ןעננערברַאפ וצ טָאה רע סָאװ טפַאשנעגייא ענידריווקרעמ
 רעד ןוא םייה רעד ןיא ןעוועג טכענ ןוא נעט עצנאנ רע ןיא ,ןיילַא

 .רעכיב ןענעייל -- ןעוועג זיא רענייז ןעגינעגרַאפ רעטסערג

 . םהיא ייב ןהעזעג טלָאמאד בָאה ךיא סאוו ,רעכיב יד ןעשיווצ

 .רעשידיא ַא ךוב ןייא ןעוועג ךיוא זיא ,שיט ן'פיוא

 זַא ,ךָאד סייו ךיא לייו ,טרעדנואוועג קרַאטש ךיס טָאה סָאד

 -ניא טהעטשרַאפ ןוא שידיא ןייק טינ ןעק טסירק רעד ווָאלַאשטַאק

 ױז ןערָאװעג רָאלק ןיא רעבָא רעטעּפש .ךארּפש יד טינ ןעצנַאג

 ךובלעמַאז א ןעוועג ןיא סָאד .ךוב רעשידיא ַא םהיא וצ טמוק'ס

 שטנערב רענליו רעד ,עקירעמַא ןיא טיילסדנאל רענליוו יד סָאװ
 רעד וצ ,1929 רֶהָאי ןיא ןעבענעגסיורא טָאה ,גניר רעטייברא 7
 ןעשידיא םענעי ןיא .,םאועליבוי ןענירהאי-20 .ןייז ןופ טייהנעגעלעג

 -סדנַאל רעייז ןופ דליב ַא טקורדענּפָא רענליוו יד ןעבָאה ךובלעמַאז

 ןעטייהלעצנייא עגינייא טימ װָאלַאשטַאק שטיוָאנַאװיא יליסַאװ ןַאמ
 .רעטַאעט-טסנוק רעװקסָאמ ם'נופ רעליּפשיוש סלַא ערעירַאק ןייז ןופ

 ןֶא ןַאד ןופ ןוא ,עװקסָאמ ןייק טקישעגוצ ךוב םעד םהיא ןעבָאה ייז
 רע טקוק טייצ ןצ טייצ ןופ ןוא שיט ן'םיוא ךיז ייב םהיא רע טלַאה

 .טהעטש טרָאד סָאװ טרָאוװ ַא טינ טהעטשרַאפ רע שטָאכ ,ןיירַא ןיהַא
 רע לייו ,ןעקוקוצניירַא ךוב םענעי ןיא םענעגנא רעבָא םהיא זיא סע
 -םטרובעג ןייז ןעגעוו ןעלקיטרַא ןופ גנולמַאז א ןיא סָאד זַא ,טסייוו

 .ענליוו טָאטש |

 ןייז ןעדנובראפ זיא רהיא טימ לייוו ,טדָאטש יד ביל טָאה רע

 .רעליּפשיוש סלַא ערעירַאק ןייז ןופ גנַאפנֶא רעד ךיוא ןוא דנענוי

 ןוא ,רָאנ ןעק רע ןעמעװ טימ ענליוו ןענעו טפָא עקַאט רע טדער

 .ענליוו ןעגעוו ןעדייר ערעדנַא יוװ ןערעה וצ ביל ךיוא טָאה רע

 שטָאב ןוא ,עיזַאנמיג ןיא טנערעלעג טָאטש רענעי ןיא טָאה רע

 ךָאד רע זיא ,חלג םענװַאלסָאװַארּפ ַא ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא רע
 ןייק טכַאמעג טינ לָאמנייק טָאה רע זַא ,ױזַא ןערָאװעג ןעגיוצרעד

 טשרעהעג טָאה טסיינ ַאזַא ;דיא ןוא טסירק ןעשיווצ דישרעטנוא
 רענווַאלסָאװארּפ רעד ,ןיילַא רעטָאפ ןייז ;זיוה ןיא ןערעטלע ענייז ייב
 לָאמַא טנעלפ רע ,דניירפ עשידיא ךס ַא טָאהעג ענליוו ןיא טָאה ,חלג

 עכלעוו ,סעילימַאפ עשידיא עמירָא ןופ ןעמייה יד ןיא ןעמוקניירַא
 טימ ןעפלעהסיורַא ייז טנעלפ רע ןוא טייו טינ טניואווענ ןעבָאה

 טָאה ערעדנַא עלַא טיס יװ רחעמ ןוא טנעקענ רָאנ טָאה רע סָאװ
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 טָאה רעכלעוו ,רעדיינש ןעמירָא ןֵא םענייא טימ טריסערעטניא ךיז רע
 | ,רעלקומש ןעסייהעג

 ס'װָאלַאשטַאק ךיז טָאה ,רעדיינש ןעמירָא םענעי ןצ ,םהיא ןוצ
 ןענעוו טדערעג טפָא טָאה רע ;טוג רהעז ןעגױצַאב ,חלג רעד ,רעטָאפ
 ןעו ןוא ,טייקמירא ןייז ןענעו ךיוא ןוא טייקכילטנערַא ס'רעלקומש
 ןהעז ןעמוקעג טּפָא חלג רעד זיא ,ןערָאװעג קנַארק זיא רעלקומש
 :לַאפ ַאזַא ןהעשעג ןיא לָאמנייא ןוא .טכַאמ רע סָאװ

 ןהעזרעד טָאה ןוא סַאג ןיא ןעגנַאנעג זיא רעטָאפ ס'וָאלַאשטַאק

 | .היול עשידיא ַא
 .טנערפעג רע טָאה -- ?ןעברָאטשעג ןזיא רעוו ---

 .טרעפטנעעג םהיא ןעמ טָאה -- ,רעלקומש ---
 קרַאטש טָאה רע .רעטגרָאזרַאפ א ןהעטש ןעבילבעג זיא חלג רעד

 ןוא ןעברָאטשעג זיא רעדיינש רעשידיא רעמירָא רעד סָאװ טרעױדַאב
 רעבָא טָאה רע .היול רעד ןעננאגעגכָאנ סנעטייו רעד ןופ זיא רע
 רעד וצ ןהעגסיורַא ךיוא לָאז ,עט'חלנ יד ,בייױז ןייז זא ,טלָאװעג
 -עג קרַאטש רהעז ךיוא טָאה יז זַא ,טסואוועג טָאה רע לייוו ,היול
 ןעפורעגוצ רע טָאה ,רעדיינש ןעכילטנערַא ןעמירָא םעד ןופ ןעטלאה
 ןעסייהעג םהיא טָאה ןוא ,עלעגניא ךילטסירק ַא ,עלעגניא ןיילק ַא
 .ן'רעלקומש טנָארט'מ זַא ,עט'חלנג רעד ןעגָאז ןעפיול

 ,שיסור ףיױא טנָאזענ םהיא רע טָאה --- ,עיקשוטַאמ ישזַאקפ,
 ."טוסעינ ַארעלקומש ָאטשט --

 רע רעדָא ,ןעמָאנ םעד ןעסעגרַאפ רעבָא טָאה עלעגניא סָאד
 ןעגָאז וצ טָאטשנָא ןוא ,ןעדיירסיורַא טנעקעג טינ טָאלג םהיא טָאה
 ַאקיניִאקָאּפ; :טנַאזעג רע טָאה ,"טוסעינ ארעלקומש , עט'חלג רעד
 סָאד זַא ,גידנעניימ ,עט'חלג יד ןוא .(ןעטיוט ַא טגָארט'מ) "טוסעינ
 טימ ןעגנילק לָאז'מ ןעסייהעג טָאה ,חיול ענוװַאלסָאװַארּפ א יאדוא זיא

 ייב זַא ,יֹזַא ןעמוקענסיוא ןיא'ס ןוא ,רעטסיולק ןיא רעקעלג יד
 ןעמ טָאה ענליוו ןיא רעדיינש ןעשידיא ןעמירָא ןַא ןופ היול רעד
 רערעדנא ןייק טינ סָאד טָאה ןעסייהעג זַא ןוא רעטסיולק ןיא ןעגנולקעג
 .ןיילַא חלנ רעד יוװ

 ףס ַא טָאהעג וָאלַאשטַאק טָאה עיזַאנמיג רענליו רעד ןיא
 םירבח עטסביל ןוא עטסעב ענייז ןופ רענייא ןוא ,םירבח עשידיא
 -םידנוב ןעטמיראב םעד ןופ רעדורב ַא ,ןַאמדלָאנ סירָאב ןעוועג זיא

 -ךלֶאְנ טימ ,םהיא טימ .רעביל קרַאמ רעריפ ןוא רעקיטערָאעט ןעשיט

 ןופ רָאסעּפָארּפ ַא ןיא ןוא וועירָאג רעטציא טסייה רעכלעוו ,ןע'נַאמ

 רענליו רעד ןיא ,ןוָאלַאשטַאק זיא ,עװקסָאמ ןיא טעטיסרעווינוא  ַא
 רעליש ערעדנַא עלַא יד טימ יו רהעמ טעדניירפאב ןעוועג ,עיזַאנמינ
 ךיוא ןעטלַאהעגנָא טָאה ערעייז טפאשדניירפ יד טָא ןוא ,סַאלק ןיא
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 -ינוא ןיא ןעטנעדוטס ןעוועג עדייב ןיוש ןענייז ייז ןעוו ,רעטעּפש

 | | ,טעטיסרעוו

 רעד טשרעהעג ךָאנ דנַאלסור ןיא טָאה'ס ןעוו ןעטייצ יד ןיא

 -ָאיצולַאװער םסלַא טנלָאפרַאפ קרַאטש ןע'נַאמדלָאנ ןעמ טָאה רַאצ

 טבעלעג טייצ ערעגנעל ַא ל?ָאמנייא טָאה רע ןעו ןוא ,רעוט ןערענ

 ןעוװעג גידנעטש ןיא ןוא טרָאּפסַאּפ ןעשלַאפ א ףיוא עווקסָאמ ןיא

 וָאלַאשטַאק טָאה ,ןעריטסערַא טינ ךָאנ םהיא לָאזמ ארומ רעד ןיא
 -עג ןע'נַאמדלָאג טָאה סָאד ןוא ,זיוה ןיא ךיז וצ ןעמונענניירא םהיא

 -ַאק ןזַא ,ןעלַאפנייא טנעקעג רָאנ סָאד טָאה ןעמעוו ?ייוו ,טעװעטַאר

 טלַאהַאב ,רעטַאעט-טסנוק רעווקסָאמ ם'נופ טסיטרַא רעד ,ווָאלַאשט

 !רענָאיצולַאװער ַא זיוה ןיא ךיז .ייב

 טָאה ,ענליוו ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשעג זיא סָאװ ,טפאשדניירפ יד

 יד טָאה ןעבעל סָאד ןעוו ןַאד וליפַא ןערעוו טקעמענּפָא טנעקעג טינ

 טהערדעגנסיוא ןוא ןענעו ערעדנוזַאב ייווצ ףיוא טקישוצ ןעשנעמ ייווצ

 טליּפש סָאװ ,רָאיטקַא רעטמהיראב ַא ןערָאװעג זיא רענייא ןזַא ,ױזַא

 .טרעװ סָאװ ,רענָאיצולָאװער ַא -- רערעדנַא רעד ןוא ,ןערַאצ רַאפ

 | .ןערַאצ ןופ טגלָאפרַאפ

 םעד ןיא קלח ַא טַאהעג לעסיבַא טָאה ,ןעגָאז ןעמ ןעק ,ןַאמדלָאנ

 ןעשיווצ ןעוועג זיא רע ;רָאיטקַא ןַא ןערָאװעג זיא ווָאלַאשטַאק סָאװ

 -רע יד ןעשיווצ ,טומ ןעבעגעגרעטנוא םהיא ןעבָאה סָאװ ,עטשרע יד

 .ענהיב רעד רַאפ טנַאלַאט טָאה רע זַא ,טביולנעג ןעבָאה סָאװ ,עטש

 רעשידיא ַא קירוצ רהָאי גיצרעפ טימ ךָאנ ןעוועג ןזיא סָאד

 ,"קָאשזורק, ןערענָאיצולָאװער ַא ןופ דילגטימ ַא ,קסנימ ןופ רעטייברַא

 ןעניפעג םהיא רַאפ לָאז רע ,ןע'נַאמדלָאנ וצ ענליוו ןייק ןעמוקעג ןיא
 -ָאװער רעקסנימ רעד לייוו ,ןענניז ןוא ןערימַאלקעד ןעק סָאװ ,םענייא

 ןענעכער טעושמ ואוו ,טנעװַא ןַא טכַאמ "קָאשזורק , רערענָאיצול

 ןעמ זומ טנעװַא ן'ַאזַא ףיוא .טלעג-סטירטנייא סעקיּפָאק ןהעצפופ

 ןַא ןייז לָאז סָאװ ,"טפַארק, ַאזַא ךָאנ וצרעד ןוא ,"טפַארק , ַא ןעבָאה

 ןעטערטפיוא ןעלעוז לָאז ןוא ,רעטייברַא ןופ דניירפ ַא ,שנעמ רענעגייא

 ןעמוק ןעק ייצילַאּפ יד ואוו ןוא לַאנעלמוא זיא סָאװ ,טנעוַא ןַא ףיוא

 "טפַארק, ַאזַא ןעמ ןעק קסנימ ןיא .ןעמעלַא ןעריטסערַא ךָאנ ןוא

 ענליו ןיא ןיא רשפא .ןעשנעמ ענענייא יד ןעשיווצ ןענירק טינ

 | ? רעכלעזַא ןארַאפ

 ןייק ןערהָאפ לָאז רע ,ן'װָאלַאשטַאק ןעטעבענ ןַאמדלָאנ טָאה

 -ָאיצולָאװער ןעשידיא םעד ןופ טנעװַא םעד ףיוא ןעטערטפיוא קסנימ

 רע טָאה -- ,םעד ןיא רעטסיימ א ךָאד טזיב וד , ."קָאשזורק ,, ןערענ

 ןהעש ךיוא טסנעק וד ,ןערימַאלקעד טונ טסנעק וד --- .טגָאזעג םהיא
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 וטסעוו טימרעד ןוא ,ןעגניז ןוא ןערימַאלקעד ןעטרָאד וטסעוו ,ןענניז
 ,"קָאשזורק םעד ןעפלעהסיורא

 ,ןעטרָאד ןוא קסנימ ןייק ןערהָאפענקעװַא זיא וָאלַאשטַאק ןוא
 -עטניא ןוא רעטייברא ערענָאיצולַאװער עשידיא ןופ טנעוַא ןַא ףיוא

 ,רָאיטקַא סלֵא טירטפיוא ןעטשרע ןייז טכַאמעג רע טָאה ,ןעטנעגיל
 טָאה -- ,ןעמונעגסיוא קראטש טנעװַא םענעי ףיוא בָאה ךיא,

 --- .ךערּפשעג ןעטַאװידּפ ַא ןיא טלהעצרעד לָאמנייא ןוָאלַאשטַאק רימ
 לָאז ךיא ןַא ,ןעטעבענ ךימ טָאה'מ ןוא טרידָאלּפַא רימ טָאה'מ
 ךיא בָאה ,טנעמָאמ םענעי ןיא ,ןַאד ןוא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןערימַאלקעד
 ךיא בָאה רשפא זַא ,ןעביולג ןעביֹוהעגנָא בָאה ןוא טומ ןעמוקאב

 ."ענהיב רעד רַאפ טנַאלַאט עקַאט

 ,ךיוא ענליוו ןיא ןעטָארטעגפיוא ווָאלַאשטַאק ןיוש ןזיא םעדכָאנ

 -ָאס עשידיא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עלַאנעלמוא ,עמייהעג ףיוא ץְלַא ןוא
 ,טומ ןעבענענרעטנוא םהיא ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא ,ןעטסילַאיצ
 רעסיורנ ַא ןייז לָאמַא טעװ רע זַא ,טנָאזעג םהיא ןעמ טָאה םוטעמוא

 | .ענהיב רעשיסור רעד ףיוא רָאיטקַא

 טומ ןעבעגענרעטנוא םהיא טָאה ערעדנַא עַלַא יװ רהעמ ןוא
 - .ןַאמדלָאג

 טָאה --- ,רָאיטקַא ןֵא ןייז וצ ןערָאװעג ןערָאבעגנ טזיב וד --
 . ,טנָאזעג ןַאמדלָאג םהיא

 רענרוברעטעּפ ןיא ןעוועג ןיוש ןיא וָאלַאשטַאק ןעוו ,רעטעּפש

 ךיז רע טָאה ,ץנעדורּפסירוי טרידוטשענ טָאה רע ואוו ,טעטיסרעווינוא
 ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עשירָאטַאמַא עשיטנעדוטס יד ןיא טגנילייטאב

 טנעכייצעגסיוא ךיז רע טָאה ,טליּפשענ טָאה רע סָאװ ,עלָאר רעדעי ןיא
 .ןערָאטַאמַא ערעדנא עֶלַא יו רהעמ

 רעשיסור רעטמהיראב רעד טָאה ןעננולעטשרָאפ ענעי טריסישזער
 עננוי יד טָאה רע ;וָאדיװַאד שטיװעיַאלָאקינ רימידַאלוװו רָאיטקַא
 ױזַא יװ טנערעלעג טעטיסרעווינוא רענרוברעטעּפ ם'נופ ןעטנעדוטס

 ןחעזרעד ךיוא רע טָאה ,ןַאמדלָאג יו טקנוּפ ןוא ,רעטַאעט ןעליּפש וצ

 רַאפ טנַאלַאט ןעכילנהעוועג טינ א ןָאלַאשטַאק טנעדוטס ןעננוי ם'ניא

 ןערָאבעג זיא רע זַא ,טנָאזעג ךיוא םהיא טָאה רע ןוא ענהיב רעד
 ,רָאיטקַא ןַא ןייז וצ ןערָאװעג

 ,טנָאזעג םהיא רע טָאה --- ,טַאקָאװדא ףיוא ןערידוטש רעייא ---

 ןַא רָאנ ,טאקָאװדַא ןייק ןייז טינ טעוװ רחיא ;} ןעפרָאװעגסױרַא זיא ---
 .רהיא יו עכלעזַא ןעבָאה ףרַאד ענהיב עשיסור יד  .רָאיטקַא

 טָאה וָאלַאשטַאק סָאװ ,לַאּפ ַא ןעבעגרעביא ךיא ?יװ ָאד ןוא
 ןענעוװ נידנעדייר ,ךערּפשענ ןעטאווירּפ א ןיא טלהעצרעד לָאמַא רימ
 ןיב ןיא סָאװ ,לַאפ ַא -- נרוברעטעּפ ןיא ןערהָאי עשיטנעדוטס ענייז
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 ןיא רע שטָאכ ,ןערָאװעג ןעבעגענרעביא טינ ץענרע ןיא ךָאנ טציא

 סערעירַאק יד טימ ןפוא ןעשיטסירעטקַארַאכ ַא רהעז ףיוא ןעדנוברַאפ

 טמהיראב טציא ןענייז עכלעוו ,רעלטסניק עשיסור עסיורג ייווצ ןופ

 :טלעוו רעצנַאג רעד רעביא
 ןיא לָאמ ןייא ןעטנעדוטס רעגרוברעטעּפ יד ןענעלפ טייצ רענעי ןיא

 -םיוא ךילנהעוועג ןענעלפ סע ןעכלעוו ףיוא ,טנעוװֶא ןַא ןעבינ רהֶאי

 ףיוא .סרעטַאעט רענרוברעטעּפ יד ןופ ןעטסיטרַא עטסערנ יד ןעטערט
 רעשיסור רעטמירַאב רעד ןעטערטפיוא טפראדעג טָאה ןעטנעוַא ענעי
 גנילביל רעסיורג ַא ןעוועג ןַאד ןיא רעכלעוו ,יקסלַאד טנָאמַאמ רָאיטקַא
 טייצ רעטמיטשַאב רעד ןיא זַא ,ןעטעבעג רָאנ טָאה רע ,םוקילבוּפ םייב

 .ןעסעגרַאפ ךָאנ ןעק רע לייו ,םהיא ךָאנ ןעמוק ןעמ לָאז

 -נָא טפראדעג טָאה'מ ןוא טקאּפעג ןעוועג ןיוש ןיא לַאז רעד ןעוו

 ןוא טנעדוטס ןעגנוי ַא םענייא טקישעג ןעמ טָאה ,עמארנָארּפ יד ןעביוה/
 .ן'יקסלַאד ןעגנערב ןוא עטערַאק ַא ןעמענ לָאז רע ,טנָאזעגנָא םהיא

 ןופרעד טלעכיימשעג קרַאטש טלהיפעג ךיז טָאה טנעדוטס רעננוי רעד

 רעבָא ,תוחילש רעניטכיוו ַאזַא רַאפ ןעבילקעגסיוא םהיא טָאה'מ סָאװ
 טייקגיניילק ַא .טּפַאלקעג קרַאטש רהעז ךָאד םהיא טָאה ץרַאה סָאד

 ! ן'יקסלַאד טימ ןעדייר --- סעּפע
 ןעסיורג םוצ ןעמוקעגניירַא זיא טנעדוטס רעננוי רעד ןעוו רעבָא

 ָאטשינ רָאג זיא'ס זַא ,ןעזיװעגנסיױרַא ךיז טָאה ,ןיירַא זיוה ןיא טסיטרַא
 ...ןעדייר וצ ןעמעוו וצ

 רָאנ טָאה רע ןוא רוכש ךעלשביה ץנאג ןעוועג ןַאד זיא יקסלַאד

 .םהיא וצ טדער לעטנעדוטס רעד סָאװ ןערעה טלָאװעג טינ
 -- ?טנעװַא ןַא סעּפע טימ ּפָאק ַא רימ רהיא טהערד סָאװ ---

 !טינ העג ךיא --- .ייברעד קרַאטש גידנעכַאל ,טגָאזעג רע טָאה

 ייב ןעטעבעג ךיז טנעדוטס רעד טָאה --- ,יקסלַאד רעה ,רענָא---

 -עג ןיא לָאז רעד .ךייא ןהֶא קירוצ ןעמוק טינ ןעק ךיא --- םהיא

 ,ןהעז ךייא ןעמוקעג ןענייז עלַא ,ךייא ףיוא ןעטרַאװ עֶלַא ,טקַאּפ
 .ןערעה ךייא

 -- } טייקכיוה רעטסכעה רעד ןופ ייז ףיוא ייּפש ךיא ןוא --
 !טינ העג ךיא --- טרעפטנעעג יקסלַאד טָאה

 ךיז גידנעמעננָא ןוא ,טלעפייווצרַאפ רהעז ןעוועג זיא טנעדוטס רעד
 /: טגָאזעג רע טָאה טומ טימ

 לעוו ךייא ןהֶא ;ןעפלעה טינ רָאנ ךייא טעוו'ס ,יקסלַאד רעה ---

 !קעװַא טינ ןענַאד ןופ ךיא
 .רעטכעלעג ַא ןעסָאשענסיוא יקסלַאד טָאה

 טרעה רעבָא !רעדלױוװ ַא ןשקע ןא !טנעדוטס רענדָאמ ַא --

 !טינ הענ ךיא :טנעדוטס רעה ,ךייא וצ דייר ךיא סָאװ

 ןענַאטשעג טנעדוטס רעד ןזיא טייהנעגעלרַאפ רעטסערג רעד ןיא



 שטיווָארצשָא / .מ | 200

 יד ףיוא םיוק ךיז טָאה סָאװ ,טסיטרַא ןעשיסור ןעסיורג םעד רַאֿפ

 סָאװ ןוא ןָאט לָאז רע סָאװ טסואוועג טינ טָאה רע ;ןעטלַאהעג סיפ

 סעּפע טװאורדּפעג רע טָאה לָאמ עלַא ;ןעבענ ךיז לָאז רע הצע ןא רַאפ
 -ענרעביא םהיא טָאה טסיטרַא רעסיורג רעד רעבָא ,ןעדייר ןעביוהנָא

 | | : ןעגָאלש

 טקנירט ןעפנַארב -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ? דייר יד סָאװ וצ ---

 .!לעסיבַא טמענ -- ןיא ?רהיא

 טנעקעג טָאה'מ ןוא ּפַאכ ַא ןעבעגעג ךיז רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 .קנַאדעג ַא ןעלַאפעגנייא םהיא זיא'ס זַא ,ןהעז
 ךייא רַאפ בָאה ךיא ,טנעדוטס רעה ,סָאװ רָאנ רהיא טסייוו ---

 ן'םיוא ךייא ייב טרָאד ןעטערטרַאפ ךימ טעו רע !טסיטרַא ןַא

 ַא ןיא רע ..ןעגניז רָאנ ,ןענעיילרָאפ טינ טעװ רע רעבָא .,..טנעווַא
 רעד ןיא סנייא -- רע טָאה עמיטש ַא ןוא 4 ןזַאכיַאכ-ַאכ ,רעגניז

 ..ןערעה ןיוש טעװ רהיא !טלעװ

 :לוק ן'םיוא ןעיירש ןעמונעג יקסלַאד טָאה דלַאב עקַאט ןוא

 ! ַאקדעּפ ,רעהַא ןיירַא םוק ,אקדעפ ,יעה ---
 -נָאלב א ,גנוי רעכיוה א ןעמוקעגניירַא זיא רעמיצ רעדנַא ןַא ןופ

 :טלעטשענרָאֿפ םהיא טָאה יקסלַאד ןוא ,רעד
 טקנירט ,שנעמ רערעייט ַא ,גנוי רעליואוו ַא ,ַאקדעפ זיא סָאד ---

 -- רע טגניז ןעגניז ןוא ,ןעקוק וצ ןענינעגרַאפ ַא זיא/ס ןַא ,ןעפנַארב

 ...} רימ רַאפ ןעטערטפיוא ךייא ייב טעװ רע ןוא ..! עניימ ךעלעמַאמ
 יקסלַאד טָאה ,טרָאװ ַא ןעדיירסיורַא טנעדוטס םעד גידנעזָאל טינ

 :ןעוועדנַאמאק ןעמונעג ךיילג
 רעצנַאג רעד טימ יוזַא -- קַארפ א ןָא ךיז וט ,אקדעפ ,יעה ---

 !טנעדוטס ן'טימ הענ ןוא ,קַאנק ן'טימי ,עמרָאפ
 אקדעפ ןיוש ןיא דלַאב ןוא טרעיודענ טינ ךס ןייק טָאה סע

 ןַא ?עניּפש ן'רַאפ גידנעהעטש ןוא ,קַארפ ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג
 ןופ יו טמורבעג עמיטש רעווָאסַאב ןייז טימ רע טָאה רעטצוּפענסיױא
 : ןייצ יד ןעשיווצ

 ,לָאטעמ ַאז טטביג ידוילג
 .לאטעמ אז

 לַאב טיװַארּפ םַאט אבַאטַאס|
 ."לַאב טיוװַארּפ

 -ךָאד ייז זייו ןוא טנעדוטס ן'טימ העג ,אקדעפ ,טציא ןוא ---
 ...!טסנעק וד סָאװ ןעט

 טימ סעװַא טנעדוטס רעד זיא ,הרירב רעדנַא ןייק גידנעבָאה טינ
 ןעשיווצ ייוצ יד ןעבָאה עטעראק רעד ןיא גידנעציז ןוא ,ן"ַאקדעפ

 -רַאה ן'םיוא זןיא טנעדוטס םעד ;טדערענסױרַא טינ טרָאװ ןייק ךיז
 טינ טעװ רע זַא ,רע טָאה טכַארטעג ןוא ,רעטיב רהעז ןעוועג ןעצ
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 םיִנּפ ַא רַאפ סָאװ לייו ,םירבח ענייז רַאפ םינּפ סָאד ןעזייוו ןענעק

 ןעסיורג םעד ןעגנערב טקישעג םהיא טָאה'מ ? ןעבָאה עקַאט רע טעװ

 !ַאקדעפ ַא סעּפע ךיז טימ טריפ רע ןוא ,יקסלַאד רָאיטקַא

 ;טכַארט טנעדוטס רעד סָאװ ןעגנַאגעגנָא טינ ןיא ן'ַאקדעפ ןוא

 ןייא גידנעטלאה ;טקוקעגמוא טינ טעמב םהיא ףיוא ךיז טָאה רע
 רַאפ רע טָאה ,דמעה ןעטעלַאמכַארקעגנָא ףייטש םעד הףיוא טנַאה
 | ; טמורבעג ,עמיטש רעװָאסַאב ןייז ףיוא ,ךיז

 ,לָאטעמ ַאז טונביג ידןיל,

 .לטסעמ אז

 ,לַאב טיװַארֿפ םַאט טגאטַאס

 .ילַאב טיוטרּפ
 ַא ןעבעגעג שירעגנוי-ליואוו לָאמ עלַא רע טָאה גידנעגניז ןוא

 ...םייוו ץנַאג ןעפָארטעג טָאה סָאװ ,ייּפש ַא ?יומ ם'נופ סיױרַא ףרָאװ
 טנעדוטס רעד ןעוו לעמוט ַא ןערָאװעג ןזיא ןעסילוק יד רעטניה

 יז עלא ."ַאקדעפ א סעפע  טכַארבעג רָאנ ן'יקסלַאד טָאטשנָא טָאה
 ךיז ןעבָאה ןוא רעהַא ןוא ןיהַא ןעּפָאלעגמורַא ענערָאלרַאפ יװ ןענ
 .ןעבעג טנעקעג טינ הצע ןייק

 -- .טכַאקעג ךיז ןעטנעדוטס ןעבָאה -- ?ןייז טעוװ סָאװ ---
 ,טריסנָאנַא ןעבָאה רימ .ךעלקיטש ףיוא ןעסיירוצ זנוא ךָאד טעוו'מ
 א סעּפע טקישעג ןנוא טָאה רע ןוא ,יקסלַאד טעוװ ןעטערטפיוא ןַא
 ! ?ןייז טעוו סָאװ !ַאקדעפ

 : ךיז טסייר ַאקדעפ ןוא

 ףיוא סױרַא ךימ טְזָאל ,ןעטנעדוטס !ןעגניז ךימ טזָאל --
 | !עניב רעד

 -עגרָאפ ?ייורעד טָאה'מ ןוא ,טזָאלעג טינ רעבָא םהיא טָאה'מ
 טשרע טריסנָאנַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעטסיטרַא ערעדנַא יד טלעטש
 -לעװו ,ןיקסלַאד טכַארבעג ךָאד ,ףוס לכ ףוס ,טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש
 "ַאקדעפ , טָאה ,טרעטכינעגסיוא טָאהעג לעסיבַא ןיוש ךיז טָאה רעכ
 -בוּפ ן'רַאפ טלעטשעגרָאפ .ןעטערטוצפיוא טייהנעגעלעג ַא ןענָארקעג
 -עג טָאה רע .ןייֵלַא יקסלַאד יו רערעדנַא ןייק טינ םהיא טָאה םוקיל
 -ןיא ךָאנ זיא רעכלעוו ,רענניז ַא םענייא רָאפ טלעטש רע זַא ,טגָאז
 טייצ ַא ןעמוק טעוו'ס זַא ,רעכיז רעבָא זיא רע ,טנַאקַאבמוא ןעצנַאג
 -סור ןיא רָאנ טינ טמירַאב ןייז טעװו רענניז רעגנוי רעד טָא ןעוו
 ..טלעוו רעצנַאג רעד רעביא רָאנ ,דנַאל

 רעדנַאלב רעטנַאקַאבמוא רענעי :ןעװעג עקַאט ןיא ױזַא ןוא
 ,"ַאקדעפ ַא סעּפע , יו רהעמ טינ ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ןַאמרעגנוי
 רָאנ ,דנאלסור ןיא רָאנ טינ ןעראוועג טמירַאב עקַאט רעטעּפש ןיא
 וו רערעדנא ןייק טינ ןיא סָאד ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא
 | ...ןיּפַאילַאש רָאדָאיפ
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 םֹוצ טרהיפעג םהיא טָאה רעכלעװו ,טנעדוטס רעגנוי רעד ןוא

 סָאד ןעזייוו ןענעק טינ טעוװ רע זַא גידנעטכַארט ,טנעװוַא ןעשיטנעדוטס

 רע טגנערב ,ן'יקסלַאד ןעגנערב טָאטשנָא לייוו ,םירבח יד רַאפ םינּפ

 יליסאװ יו רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג ןיא ,"ַאקדעפ ַא סעּפע, רָאג

 | י- | .יןןָאלַאשטַאק

 טָאה רענייק ,טנַאקטבמוא ןעצנַאגניא ןעוועגנ ןַאד ןענייז עדייב

 -ַאב ןערָאװעג עדייב ייז ןענייז רעטעּפש ןוא .טסואוועג טינ ייז ןופ
 ןוא ,עּפָארײא ץנאג רעביא ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןיא רָאנ טינ טמיר

 .עקירעמַא ןיא ךיוא

 וצ םישדח סקעז ַא יװ רהעמ טינ טַאהעג טָאה ווָאלַאשטַאק ןעוו

 ןענרעל סָאד ןעבעגעגפיוא רע טָאה ,טעטיזרעווינוא םעד ןעגידנע

 ןעוועג טינ םהיא ןיא סע  .רָאיטקַא רעלענָאסעּפָארּפ א ןעראוועג זיא ןוא

 טָאה'ס סָאװ טייצ רעבלעז רעד ןיא ?ייוו ,טירש אזא ןעכַאמ וצ גנירג

 -עג ביל קרַאטש רהעז ךיוא רע טָאה ,עניב רעד וצ ןעניוצעג םהיא

 ,ראיטקַא ןַא סלא ערעירַאק ַא ןענעװ גידנעמיורט ;ןענרעל סָאד טַאה

 .רָאסעּפָארּפ ַא סלַא ערעירַאק ַא ןענעוו טכַארטעגנ ךיוא רע טָאה

 ןיא ערעדנא ןענרעל ךיוא ןוא ןערידוטש וצ ןיילַא עביל יד

 רעד ןיא ןוא  .נָאט ןעניטנייה זיב ךָאנ ןעבילבעג ן'ווָאלַאשטַאק ייב

 ףיוא רע ןיא ,רעטַאעט ךרוד ןוא ךרוד ןזיא רע סָאװ טייצ רעבלעז

 רעד ,ןדמל רעד ךיוא ,טליּפש רע סָאװ ,עלָאר רעדעי ןיא ,עניב רעד

 - ר ַא פ רע -- ןעליּפש טימ ןיולב טינ ךיז טנענונַאב רע ,רָאסעּפָארּפ

 .ןעכאז רָאלק טכַאמ רע ,ט ש ט יי ט

 גידנעדייר ,טרעכיזרַאפ לָאמנייא ךימ רע טָאה --- ,ןעגָאז ןעק ךיא,

 -- .רעליּפשיוש סלא ערעירַאק ןייז ןופ גנַאפנָא םעד ןענעוו רימ טימ
 ץנַאלג רעד טינ ןוא טוה-רעדניליצ רעד טינ ןזא ,ןעגָאז ןעק ךיא

 "מורא .עניב רעד וצ ןעניוצעג ךימ ןעבָאה ןעבעל-ןערָאיטקַא ם'נופ

 ךיוא ךיא בָאה ,רעליּפשיוש ַא ןערעוו וצ םיורט ן'טימ ךיז גידנעגָארט

 טיג רעטַאעט רעד סָאוװ ןעטייקכילנעמ עסיורג יד ןענעוו טכארטעג

 עסיורג יד ןופ קרעװ יד טימ ןענעקַאב ייז ןוא ערעדנַא ןענרעל וצ

 ןעוועג לָאמ עלַא עניב יד זיא רימ ראפ .,רוטַארעטיל רעד ןיא רעטסיימ

 ןוא .עיצקעל ַא טלַאה'מ ואוו ,ערדעפַאק ַא ךיוא טציא ךָאנ זיא ןוא

 -ַאק א -- עניב רעד ףיוא ןעקוק רעליפשיוש רעדעי ףראד ױזַא

 ַא ףיא טהעטש רָאסעּפָארּפ א ןעו ,רהעמ טינ זיא סע !ערדעפ
 רע טצונַאב ,ןינע ןעגיטכיו א ןענעוװו עיצקעל ַא טלַאה ןוא ערדעפַאק
 -כיוו םעד ןעכַאמ סָאװ ,רעטרעוו ענעקורט ןוא ערעווש עכלעזַא טפָא
 ףיוא זיא רָאיטקא רעטונג ַא ןעוו ןוא ,גילייווננַאפ ךילקערש ןינע ןעגיט
 ַא ןופ עלעכירטש רעדעי רע טמענ ,ענהיב רעד ףיוא ,ערדעּפַאק ןייז
 טימ ,גנולדנַאה טימ יוזא סע טריזילַאנַא ןוא רעטקַארַאכ ס'נעשנעמ

} : 
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 -ערעטניא ןוא טנעהַאנ טרעושס זַא ,גנושטייטסיוא רעשירעלטסניק
 ."םענייא ןעדעי רַאפ טנַאס

 ,ןעגינעגרַאפ ַא לָאמ עלַא ןיא ן'װוָאלַאשטַאק טימ ןעגנערברַאפ

 -ניא ןא רהעז ךיוא רָאנ ,רעלטסניק רעסיורג ַא רָאנ םינ ןיא רע ?ייוו

 רעד ןיא ץלַא ןעגעוו ןעדייר םהיא טימ ןעק'מ .שנעמ רעטנַאסערעט

 ןעגעוו ,רעטַאעט ןעגעוו ,טסנוק ןעגעוו ,רוטַארעטיל ןעגעוו -- טלעוו

 ןוא סױרַא טגָאז רע סָאװ ,ןעגנוניימ יד ןוא ,ןעשנעמ ןעגעוו ,עטכישענ

 ןהעש רָאנ טינ לָאמ עלַא ןענייז ,טבַאמ רע סָאװ ,ןעננוקרעמאב יד

 .עפיט ףוא עטכַארטרַאפ טסנרע ךיוא רָאנ ,טכַארבעגסיױרַא

 ,טלַאה רע לייוו ,ןעדייר וצ ביל טינ רע טָאה קיטילַאּפ ןעגעוו זיולב

 -נַאנופ טינ םעד ןיא ךיז ןעק רע זא ןוא טיבעג ןייז טינ ןזיא סָאד זַא

 .ןעביילקרעד

 .םעד ןעגעוו טינ עקַאט רע טדער

 .שנעמ רעד -- ןזיא טיבעג ןייז

 רעלטסניק רעד יוװ ןוא םהיא טהעז רעלטסניק רעד יװ שנעמ רעד

 ,םהיא טהעטשרַאפ

 ןעמ ןעק ,טינרַאפמ ןעו .ןעבעגרַאפ -- טסייה ןהעטשראפ

 -ַאק סָאװ טקַאפ רעד ךיז טרעלקרעד טימרעד ןוא ,ןעבָאה טנייפ טינ
 עניב רעד ףיוא טליּפש רע סָאװ ןוא ןעשנעמ ביל טָאה ווָאלַאשט

 .ןעבָאה ביל ךיוא ייז ןעלָאז ערעדנַא זא ,ױזַא ןעשנעמ

 רע ןיא יוזא ."וװָאזַאמַארַאק ןאװיא, ןייז ןיא רע ןיא יוזַא

 -רָאננעשרַאק, ם'וָאכעשט ןופ "וװעיַאנ, ןיא ,"וָאנַאװיא , ןייז ןיא

 ןוא .טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,ןעלָאר ערעדנַא ךס א ןיא ,"ןעט

 דינָאעל ןיא לעפייט ם'נופ עלָאר רעד ןיא וליפַא ךיוא רע ןיא יױזַא

 .?ַאמעטַאנַא, ס'וװעיערדנַא

 ,טבילשנעמרַאפ לעפייט םעד וליפא טָאה רע

 םיוא רע טדיימ ,טינ טלַאה רע ןעמעוו ןופ ,ןערָאיטקַא ןעגעוו

 ַא ףױא סטכעלש ןעדייר וצ ביל טינ טָאה רע ?ייוו ,ןעדייר וצ

 סָאװ ,ןערָאיטקַא ןעגעוו ןרעג רהעז רע טדער רעבָא רַאפרעד .ןעשנעמ

 .ָאי םהיא ןעלעפעג

 עקירעמא ןיא ָאד ןעוועג זיא רעטַאעט-טסנוק רעווקסָאמ רעד ןעוו
 -ַאשטַאק טביולעג קרַאטש סלייטנעטסרהעמ ןעבָאה רעקיטירק יד ןוא

 ףיוא ךס ןייק טלעטשענּפָא טינ ךיז ןוא ןע'ניווקסָאמ ןוא ן'ווָאל

 דָארג טָאה רעכלעוו ,ווָאדינָאעל רָאיטקַא ם'נופ טנַאלַאט ןעסיורג םעד

 -ַאשטַאק ךיז טָאה ,ייוצ עטשרע יד יו טפָא ױזַא טליּפשענ טינ

 טדערעג ךס ַא ןַאד רימ טימ טָאה רע .ןופרעד טרעגרעעג קרַאטש וואל

 ןיא ןעפַאשעג טָאה רע סָאװ ןעלָאר יד ןעגעוו ןוא ן'ווָאדינָאעֿפ ןענעוו

 : טגָאזעג רע טָאה ייברעד ןוא ,רעטַאעט-טסנוּק רעווקסָאמ
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 לָאמ ןייא ןערָאבעג ןערעוו ווָאדינָאעל יו ןערָאיטקַא עכלעזַא --
 ,רהָאי טרעדנוה ןיא

 ,ןעדייר וצ ביל טינ רע טָאה רָאיטקַא סלא ןיילא ךיז ןעגעוו
 ןעוו ,םעד ןענעוו ןעדייר ןָא םהיא טימ טביוה רערעדנַא ןַא ןעוו ןוא

 ןיא רעדָא ,רעד ןיא ןעוועג ןיא רע טוג יו םהיא טגָאז רערעדנַא ןַא
 רעדנַא ןַא ןיא ךערּפשענ םעד דלַאב רע טהערדרַאפ ,עלָאר רענעי
 .שרעדנַא סעּפע ןענעוו ןעדייר ןָא טביוה ןוא טייז

 .טפַאשלעזעג א ןיא ןעמַאוצ טכַארברַאפ לָאמנייא ןעבָאה רימ

 ןוא ,ןעקנורטעג ךס ַא ןעבָאה ןוא ךילהערפ ןעוועג ןַאד ןענייז עלַא

 טַָאהעג ןַאד ןיוש ןיא רעכלעוו ,וועירָאזַאל ןַאװיא רָאיטקַא רעד

 -וצ ?יפוצ ?עסיבַא ךיז טָאה ,עּפורט ס'יקסווַאלסינַאטס ןופ קעוװַא|

 -ַאק ןיא סָאד ןוא .ן'װָאלַאשטַאק רַאפ ןעטנעמילּפמָאק טימ טזָאל
 ןעגיטומטוג ַא ףױא טָאה רע ןוא ,םענעגנַא טינ ןעוועג ן'ווָאלַאשט

 רהעמ טינ ןיא סָאד ןַא ,ןעסייה לָאז'ס זַא ,ױזַא טהערדעגסיוא רעגייטש

 | .סַאּפש ַא יו

 ;טנעלענפיוא טוג רהעז ןעװעג ןַאד ןיא ןיײלַא וָאלַאשטַאק
 זיא רענידוועדיר ץלַא ,ןעסע םייב ןעקנורטעג טָאה רע רהעמ סָאװ
 יוזא ןוא טנַאסערעטניא ױזַא ןַאד רע טָאה טדערעג ןוא ,ןערָאװעג רע
 טָאה רע .םהיא ןצ ןערעהוצ טזומענ ךיז ןעבָאה עלַא זא ,ןהעש
 טימ טפַאשטנַאקַאב ןייז ןופ ןעדָאזיּפע עטנַאסערעטניא טלהעצרעד
 ןוא ,רעביירש עשיסור ערעדנַא טימ ןוא ,ן'יקרָאג טימ ,ן'ווָאכעשט

 ןעסיורג םעד ןוא ?עינד ַאנ, עסעיּפ ס'יקרָאג טנָאמרעד טָאה רע ןעוו

 זא ,טלהעצרעד רע טָאה ,עניב רעד ףיוא טַאהעג טָאה יז סָאװ גלָאפרע

 םהיא טָאה'מ ןוא "עינד ַאנה ס'יקרָאג ןהעזעג טָאה ווָאכעשט ןעוו
 רע טָאה ,קיטש םעד ןענעוװ טָאה רע גנוניימ ַא רַאפ סָאװ טגערפעג
 :טרעפטנעעג

 ,ןעשנעמ ןופ נניטימס 8 רָאנ ,עסעיּפ ןייק טינ ןיא סָאד ---
 ..תומכח ןעגָאז סָאװ

 -ַאֹּפ עטלַא יד ןֹופ .עיִזעֶאפ ביל רהעז טָאה ָאלַאשטַאק
 יד ןופ ןוא ,ןע'ניקשוּפ ביל ערעדנַא עלַא וו רהעמ רע טָאה ןעטע

 קרעװ ערעייז ןופ ךס א ןעק רע .ןע'נינעסעי ןוא ן'קָאלב -- עיינ
 לָאז סָאװ םענייא ןעניפעג וצ רעווש זיא'ס ןוא ,גינייוונעסיוא ףיוא

 קרעוו יד .ווָאלַאשטַאק יו יוזא טפַאהרעטסיימ ױזַא עיזעָאּפ ןענעיילרַאפ
 יז ױװ רענהעש ךָאנ ןעגנילק ,ביל טָאה רע סָאװ ,רעטכיד יד ןופ
 יד רַאפ סיוא ןעסקאװו סע .,רָאפ ייז טנעייל ווָאלַאשטַאק ןעוו ןענייז
 .ןהעזעג טינ רָאג ןענעייל םייב רעהירפ טָאה'מ סָאװ ,רעדליב ןעגיוא

 ןעמאזוצ ןעבָאה רימ ואוו ,טנעווַא םענעי ףיוא ,ןַאד טָאה רע
 טָאה ,"ףלעווצ , עמעֶאּפ עסיורג ס'קָאלב טנעיילעגרָאפ ,טכַארברַאּפ
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 סָאװ ,סָאַאכ ןעצנַאג םעד טלהיפעג ךיוא רָאנ ,ןהעזעג ןָאנ טינ ןעמ

 | .קרעוו םענעי ןיא טרעדלישעג טָאה רעטכיד רעד
 -- ,"רעצנַאג א רעטסעקרָא ןַא טליּפש ןלַאה ןיא םהיא ייב,

 -רעטַאעט רעטמירַאב ַא ן'װָאלַאשטַאק ןעגעוו ןעבירשעג לָאמַא טָאה

 ס'קָאלב טנעיילעגרָאפ טָאה רע ןעוו ,טנעווַא םענעי ןיא ןוא ,רענעק

 -סעקרָא רעצנַאג א .ןהעז טנעקעג סָאד ןעמ טָאה "ףלעווצ , עמעֶאּפ

 .זלַאה ןיא םהיא ייב טליּפשעג טסלאמאד טָאה רעט
 ם'נופ רעלטסניק עשיסור ךס א טָאה דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד

 .ייז ןא ,ןעכָארבענרעביא יוזא ,ןערָאיטקַא ןוא רעביירש ,רוד ןעטלא

 ,רעהירפ ןעוועג ןענייז ייז סָאוו סָאד ןייז טנעקעג טינ רהעמ ןיוש ןעבָאה
 -טסניק ןעסקאוו סָאװ ,יד ןעשיווצ ןעבילבעג זיא רעבָא ווָאלַאשטַאק

 םעד ןיא טליּפש רע  .דנַאלסור רעיינ רעד ןוא ,טציא ךיוא שירעל

 -וסור םעיינ םעד שירעלטסניק סיוא טשטייט רע ,ראוטרעּפער םעיינ
 ערעגניא יד ןעשיווצ ךיוא ןוא ערעטלע יד ןעשיווצ ןוא ,ןעשנעמ ןעש

 "רענליו רעד, וָאלַאשטַאק טמענרַאפ ,ןערָאיטקַא עשיסור עסיורג
 רָאנ טינ םהיא ןעמ טָאה עװקסָאמ ןיא .ןָאנעבױא םעד ץְלַא ךָאנ

 רע ןעװ לָאמ עֶלַא ןוא .ךַאפנייא םהיא טרעטענרַאפ'מ רָאנ ,ביל
 .בוט-םוי רע'תמא ןַא רעטַאעט ןופ רעבָאהביל יד ייב זיא ,ףיוא טערט
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 ""טפורט רענליוע יד

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןיא ענליו תעב

 ןעשטייד ןופ ןעראוועג טצעזאב המחלמהטלעוו

 רעבָאהביל ןיירק םעניילק א ייב ןיא ,רעטילימ
 יד ךרוד ןיא רעכלעוו) רעטַאעט ןעשידיא ןופ
 -ךַאפ גידנעטשלַאפ ,החמחלמ רעד תעב ,ןעסור
 קנַאדעג רעד ןענַאטשטנא ,(ןעראוועג טרעוו
 -שידיא ןענידנעטש א ענליוו ןיא ןעדנירג וצ

 -ָאה קעװצ םעד וצ .רעטַאעט ןעשיטַאמַארד
 ןעגיזָאד םעד ןופ רעדילנטימ ענינייא ןעב

 ןוא דילנטימ רעניטעט ַא רעירפ ,ןןָאסידַאק} רעטסוש .?) לעזיירק

 ,טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד רעשידיא רענוװַָאק רעד ןיא רעסישזער

 -לעזעג רעשיטַאמַארד רעשידיא א ןופ דילנטימ א ,ןַאמרעש בקעי
 -ילק א ןעפורעגפיונוצ (ןַאדזַא} קוילרֶא .א ןוא עװַאביל ןיא טפַאש
 ,עניב רעשידיא רעד ןופ טניירפ ןוא ןעטַארעטיל ןופ גנולמאזראפ ענ
 ןוא .ןַאלּפ םעד ןעכילקריווראפ ןעטָארטענוצ דלַאב ןענייז עכלעוו
 רעד דצמ ןעטייקנירעווש ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז בייהנֶא ןיא םגה
 ןַא ןעמוקַאב וצ ןעזיירק ערעדנַא ןופ ןעגנוהימַאב יד בילוצ) טכַאמ
 ןיא ,(רעגייטש ןעטלַא ן'טיול רעטַאעט שידיא א ףיוא שינביולרע
 "ספליה ןעשידיא ןופ רעדילנטימ ענינייא קנַאד ַא ,ףוס לכ ףופ ךָאד
 -עג ,(רעגנַאוװשלֶא .רד ןוא יקסדָאנױו בקעי .רד טרפב) טעטימָאק
 -עגעג ןיא עכלעוו ,ןעליּפש ֹוצ שינביולרע ןא ןעמוקַאב וצ ןעגנול
  'והיתתמ רָאיטקַא ןעלענַאיסעּפָארּפ ןופ ןעמָאנ ן'פיוא ןערָאװעג ןעב
 ,יקסלַאװָאק

 -ענ טינ ,ןיקסלַאװַאק ץוח א ,טייצ רענעי וצ ןענייז ענליוו ןיא
 -עד זיא עּפורט יד .ןעראיטקא עשידיא עלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעבילב
 :ןעירפ --- ?רעבָאהביל, יד ןופ ןעראווענ טלעטשעגפיונוצ רעביר
 ; ןעלאק .ּפ ,אניקוויד-ןיקוויר .ר ,לַאטנעמולב אדירפ ,תימלע ַאינָאס
 ,שובכַאנ חנ ,ןינַאט םולש ,(ארזַא) קוילרַא .לא ,ןָאסידַאק .7 :רענעמ
 סעסירטקַא יד ןופ ןוא (יבכמה} ןַאמרעש .י ,רערעל .א ,רואינש .ש
 רעד .רעטלַאװ ַאילַאּפ ןוא סערַאל תידוהי :עניב רעשיסור רעד ןופ
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 -ָאק והיתתמ ןעװעג ןיא עניב רעשידיא רעד ןופ רָאיטקַא רעגיצנייא
 ךָאיטקַא רעד ןעמוקענגוצ עּפורט רעד וצ ןענייז רעטעּפש  ,יקסלַאו
 ַאלע "ןירעבָאהביל; יד ןוא ןייטש והילא רעטַאעט ןעשיסור ןופ

 ןעלַאק .ב ןוא ַאניקוויר-ןיקוויר ,ןָאירַאמ ,ןייטש .א ,יבכמה) ןָאירַאמ

 ,(עּפורט רעד ןופ קעווא ,תוביס ענעדישראפ בילוצ ,רעטעּפש ןענייז

 :תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא טריזינַאנרָא ךיז טָאה עּפורג יד

 ."ןעקרַאמ, לָאצ עסיועג ַא ןעמוקַאב טָאה רעמענלייטנַא רעדעי
 ןא ןופ טנעה יד ןיא ןענעלענ זיא רעטַאעט ןופ גנורהיפנא יד

 טגעלפ לעטשנעמַאזוצ ןייז סָאװ ,"ןַאנרֶא ןעדנעטייל , םענעפורעג ױזַא
 ןעבילקעגסיוא טגעלפ "ןַאנרֶא רעדנעטיל, רעד .ןעטייב טּפָא ךיז

 רעד ןופ רעדילגטימ עלַא ןופ גנולמַאזרַאפ רעניימענלַא ןא ןופ ןערעוו

 -ידַאק ,יקסלַאװַאק ןיירַא םהיא ןיא ןענייז טייצ עטשרע יד .עּפורט

 .מ ,עּפורט רעד ןופ רערהיפסטפעשעג רעד ןוא ארזא ,רואינש ,ןָאס

 .ָאזַאמ

 ןיירַאפ, ןעבענעג ןעמָאנ א ךיז טָאה עּפורנ עטריזינַאגרָאייג יד
 גנוטייל רעד רעטנוא ענליוו ןיא ןעטסיטדַא עשיטַאמַארד עשידיא ןופ
 | ."(אד"אפ) יקסלַאװָאק ,מ ןופ

 םעד ,גָאטיירפ ןעבעגעג עּפורט יד טָאה ננולעטשרָאפ עטשרע יד
 .סעקשיקול ףיוא רעטאעט-קריצ ןופ ןינב ןיא ,1916 ,ראורבעפ ןעט8

 "ןַאמסדנַאל רעד, עידעמָאק ס'ׁשַא םולש ןעראווענ ןזיא טריפענפיוא
 .(ןָאסידַאק .7 --- יׂשזער)

 -ּפִא םירַאוו ךיז טָאה ,עשטייד יד ייס ,עשידיא יד ייס ,עסערּפ יד
 עציטש רהיא ןעבענעג דלַאב ןוא גנולעטשרָאפ רעד ןענעוו ןעפורעג

 | | רעטַאעט ןעגיזָאד ן'רַאפ
 -שריה ץרּפ ןעראוועג טליּפשענ זיא ננולעטשרָאפ רעטייווצ רעד וצ

 ךָאנרעד .(ןָאסידַאק .? --- ישזער) "לעקניוו ןעפרָאװרַאפ ַא , ס'ןייב
 .ה ןעראוועג טרהיפענפיוא 1016 ןָאזעס רעטניוו ןופ ךשמ ןיא ןענייז
 -ניּפ דוד ,"המקנ ןופ טָאנ; ס'שַא םולש ,"החּפשמ , ס'גרעבמָאנ .ד
 -לעב רענליוו סָאד, ס'ןייטשנרַא קרַאמ ,"דימש רעד לעקנעי , ס'יקס
 .מ ןוא "רעטומ יד, ס'יקסניּפ דוד ,"סוחי, ס'שַא םולש ,"?'תיבה
 .(ןָאסידַאק .ל -- ישזער :עלַא) "ןעקילנ יד , עידעמָאק ס'ןַאמסעוויד

 ןעכלעוו ףיוא ,טנעוװָא-םירוּפ א טנעדרָאעגננייא ךיוא טָאה עּפורט יד

 ןוא סעידעמָאק עניטקַאנייא יד ןערָאװענ טרהיפענפיוא ןענייז סע
 "רעה, ס'לעב ןופ גנוטייברַאעב ס'ןָאסידאק) "תועט רעד , ןעסראפ
 -נעיצַאּפ עטשרע יד, ןוא .2 .נ ןופ ?ןעגנילרעטעמש יד , ,("םעלוק
  .ןאמסעוויר .מ ןופ ,"ןעט

 ןוא טיק ןויצ-ןב עּפורט רעד וצ ןענַאטשענוצ ןענייז טייצ רענעי ןיא
 | . ,לעטפעש לאומש

 -קריצ ןיא טליּפשעג עּפורט יד טָאה (1916) ןָאזעפ ןעטשרע םעד
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 ןוא תבש ךָאנרעד ,תבש ןוא נָאטיירפ רעהירפ ,סעקשיקול ףיוא ןינב
 -קריצ םעד ןעמוקאב טנעלפ עּפורט יד םנה רעבָא .טנעװַא גָאטנוז
 ךצמ ןינב ןופ עיציזיוקער א ןעדיימוצסיוא ידכ) טסיזמוא ןינב
 ,ןעצײהַאב ראפ ןעלהָאצַאב טפרַאדעג רָאנ טָאה ןוא (רעטילימ םעד

 זַא ,ױזַא ,תוסנכה יד יו רעסערג ןעוועג תואצוה יד טרָאפ ןענייז
 רעסיוא) טנעוַא ןיא תבש זיולב טליּפשעג ןיוש ןעמ טָאה רעטניוו ףוס

 טפיוקראפ ןעוװעג זיא סָאװ ,ךָאװנעטימ ןיא גנולעטשרָאפ ַא לָאמלייט

 | .(תורבח-הקדצ וצ

 טפָא טזומעג ןעמ טָאה ,זיירק-רעכוזַאב ןעטקנערשַאב םעד בילוצ
 טסנרע ןא ֹוצ טרעטשענ טָאה סָאד ןוא ראוטרעּפער םעד ןעטייב
 "רעד ךיז טָאה םעד ץוח א ,ןעננורהיפפיוא יד ןיא ךיז ןעפיטרַאפ
 ןערהיפפיוא ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ןעסעיּפ ןיא קחוד א טלהיפ
 -סקילג יד , ס'יקסניּפ ,"םָארטש ן'טימ, ס'שַא םולש : ןעכאז ערענעלק
 עניבייא סָאד , ס'ןייטשנערַא ,"בנג רעד , ס'ָאברימ , ,"ענעסעגרַאפ

 ןוא "השורי עכייר יד, : קיטש עשילַאקיזומ סע'שטיוועשונַאמ ,"ריל

 -םולש ןופ עיצאזיטַאמַארד א ;רעדניק ראפ ןעגנולעטשרָאּפ עגינייא
 עלַא) "דניו ן'טימ הרות-ןיד ַא, ס'ץרּפ ןוא ?עיזַאנמיג, ס'םכילע
 יד טרהיפרעד טינ רעיש טָאה סָאװ ,(ןָאסידַאק .? ןופ טריסישזער
 ,םיזירק א וצ עּפורט

 ,יאמ ןעט26 םעד ןעמ טָאה ,גנוטער עלעירעטאמ ַא גידנעכוז
 -- ישוער) "?לעווייט ןוא שנעמ ,טָאג , ס'ןידרָאנ טרהיפעגפיוא ,6
 רעד טימ ךיז טָאה ענַאל עלעירעטַאמ יד םגה ןוא ,(ןָאסידַאק .?
 ןופ ךשמ ןיא עּפורט יד רעבָא טָאה ,טרעסעבעג טינ גנורהיפפיוא
 ַא ןופ עמוס עטריטנַארַאג ַא טלהָאצעג גידנעמוקַאב ,1910 ,רעמוז

 -נַאקַאבמוא רעד, :ןענידרָאג טרהיפעגפיוא רדסכ ,ןָאזרעּפ רעטאווירּפ
 תידוהי יורפ טיס) ןוא "?ַאטַאנָאס רעציירק, ,"העובש יד , ,"רעט
 .(ןָאסידַאק . --- ישוער -- :עלא) "המותי יד עיסַאכ , (ןַאמרעש

 . "גילָארָאעט , סרעטקַאנייא יד ןעראוועג טליּפשעג ןענייז רעטעּפש

 ַא ,9 .נ ןופ ,"רעדיינשנעמַאד רעד, ,רַאציװש .ב .מ ןופ "עד
 -יד ,ףָארדנעװ .ז ןופ ,"'ןכוסמ הלוח רעד, ןופ עיצַאזיטַאמַארד
 ניודול ןוא ??ארשי עמש, ןוא "רערעדנַאוװו רעגיבייא רעד, ס'ווָאמ
 טצעזרעביא) "םירבח-לוש, נ"א ,"עדניורפ דנעגוי, עידעמָאק ס'אדלופ
 -ַאק ,9 ךרוד טריסישזער -- עלא ,ַארזַא ןוא אזאמ ,ןָאסידַאק ןופ
 .(ןָאסיד

 טימ עּפורט יד טָאה ןינביקריצ ןיא ןָאזעס םעד טגידנערַאּפ
 ,(ןָאסידַאק .? --- ישזער) "עליוב לעקנַאי, עמַארד ס'ןירבָאק ןָאעל
 ןוא ?גנוי-ספרָאד רעד, ןוא ,ןעראוועג טרהיפעגפיוא ָאד ןזיא עכלעוו

 .נלָאפרע ןעסיורג א טָאהעג

 ןענעכער ךיז טסנרע ןעמונענ טכַאמ עשטייד יד טָאה טציא
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 ןאו ,רעטַאעט-טָאטש םעד ןעבעגענרעביא רהיא ןוא עּפורט רעד טימ

 ַא .1916 ,רעבמעװָאנ ןעט10 םעד ןעליּפש ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ

 יד, ס'ןייבשריה ץרּפ ןעראוועג טרהיפענפיוא ָאד זיא רעטעּפש ךָאװ

 ס'ןָאסידַאק ,"ןעדיא יד, ס'ווָאקירישט םעדכָאנ ןוא "עמשטערק עטסוּפ

 -ַאנ ירנעה ןוא "ילַאד, עידעמַָאק ס'ןעסנעיטסירק ןופ ןעגנוצעזרעביא
 עלַא) םסרעטקַא-ןייא עגינייא ,"ןערעיומ רעטניה, עמארד ס'ןָאסנַאט

 "ארערעזימ , סע'שיוועקשוי ןאימעס ןוא (ןָאסידַאק .9 :ישזער --

 סרעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,(ןָאסידַאק ןוא ַארזַא : ישזער)

 "ייד רעד ןופ ןעראוועג טביולעג קרַאטש ןיא ןוא נֿלָאפרע ןעסיורג

 .עסערּפ רעשט

 רעד ןעראוועג טרעייפעג ןיא ,1917 ,ראורבעפ ןעט94 םעד

 רענליו עהייר ַא ןעכלעוו ייב ,עּפורט רעד ןופ גָאטרהָאי רעטשרע

 טליּפשעג ,ןעגנוסירנַאב ןעטלאהעג ןעבָאה סעיצוטיטסיא עלערוטלוק

 ןענרָאמירֿפ אט ס'רעלצינש ,"ןעשנעמ , ם'םכילע םולש ןעמ טָאה

 רענעגושמ רעד, גָאלָאנָאמ ס'ץרּפ ןוא "הנותח ס'לָאטַאנַא ךָאנ
 ,"ןלטב

 ץניװַארּפ רעד ףיוא ןעראוועגנ רעלוּפָאּפ לייוורעד זיא עּפורט יד

 -פיוא .ןעלָארטסַאנ ראפ ןעגנודַאלנייא ןעמוק ןעביוהעגנָא ןעבָאה סע ןוא

 ,(ןָאסידַאק .7 -- ישזער) "םישרוי יד ס'שַא םולש ךָאנ גידנערהיפ
 ס'ןַאמרעדוז ןוא (ןייטש .א --- ישזער) "טכוזרעפייא , ס'וװעשַאביצרַא
 ,2 -- יׂשוער ,ָאזַאמ .ס .ביא) "ןעננילרעטעמש ןופ געלשעג ַא,

 ףיוא ןערהָאפענסױרא ,191/ ,יַאמ ןיא עּפורט יד ןיא ,(ןָאסידַאק

 ןיא ןעגנולעטשרָאפ עהייר .ַא ןעבענעג ןוא  ץניװָארּפ רעד

 .גלָאפרע טימ םוטעמוא ,קָאטסילאיב ןוא ענדארג ,קלאבוס ,ענווָאק

 עטמיטשעג-לאנאיצאנ ןענופעג ךיז ןעבָאה טעטש ערעסערג יד ןיא

 "יירטסע ןוא רעשטייד רעד ןופ עטמאעב ןוא ןעריציפא עשידיא
 -ניה רעדעי ןיא טציטשעג עּפורט יד ןעבָאה עכלעוו ,יײמרַא רעשיכ

 -טסנוק רעד יו ,רעלעטשטפירש ןוא רעלטסניק עשטייד-שידיא ,טכיז

 ןעבָאה ,.א .א גייוצ דלָאנרַא רעטכיד רעד ,קורטש ןַאמרעה רעלָאמ

 רעד ןיא ןעלקיטרַא עטרעטסייגַאב ןעבירשעג עּפורט רעד ןענעװ

 -רעה רעלעטשטפירש רעשטייד רעד ,דנַאלשטייד ןיא עסערּפ רעשטייד

 -ָאֹפ יד, רעשטייד רעד ןיא טכילטנעפעראפ טָאה גרובנעליוא טרעב

 ןוא עּפורט רעד ןענעװ לעקיטרַא-ביל ןעסיורג א "גנוטייצ עשיס

 ןענייז גנוטייצ רעבלעז רעד ןופ עגַאלייב רעטרירטסוליא רעד ןיא

 -רא ןא טימ רעליּפשיוש יד ןופ רעדליב עהייר ַא ןעראוועגנ ןעבעגעג

 ןיא עּפורט יד טלעטש רע ןעכלעוו ןיא ,רַאלסָאג סנַאה ןופ ?עקיט
 .סרעטַאעט עשיאייּפָארײא עסיורג ןופ סעּפורט יד טימ עהייר ןייא

 -ענ טיירפאב עּפורט רעד ןופ רעדילגטיס יד ןענייז םעד קנַאד ַא
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 יד ןיא טייברא-סננאוצ רעטריציטקארפ טלאמאד רעד ןופ ןעראוו
 .ןעטיבעג עטצעזַאב-שטייד

 רעד דצמ עמַאנפוא עמירַאװ יד ןוא גנונעקרענא עניזָאד יד
 "ןרט יד טניטומרעד טָאה ץניווָארּפ רעד ןיא ץנעגילעטניא רעשידיא
 ,תוכוס) ןערילָארטסאג וצ גנודַאלנייא יד ןָא דלַאב טמענ עכלעוו ,עּפ
 /רעמעראוו רעד קנַאד ַא) רעטַאעט-םואעזילע רעוועשראוו ןיא (7

 יד ןהעזעג טָאה עכלעוו ,יקסנימַאק לחר רתסא ןופ עיצאדנעמַָאקער
 | .(ץניװָארּפ רעד רעביא ןעלָארטסַאנ ערהיא תעב עּפורט

 "מָאנ ,ד .ח ןופ גַאלשרָאפ ן'םיוא ,ָאד ןיא עכלעוו ,עּפורט יד
 רעד ןופ ןיא ,"עּפורט רענליוג סלא ןעראוועג םרילבַאטע ,גרעב

 -עטסיײגַאב טימ ןערָאװעג ןעמונענפיוא עסערּפ רעשידיא רעװעשרַאװ
 ןעכלעוו ןיא ,רַאוטרעּפער ןעטלַא םעד ןעמ טָאה טליּפשענ .גנור

 עכלעוו ,ימענ האל ןירעליּפשיוש יד ןעטָארטעגפיוא ךיוא זיא'ס

 ןיא ןיירַא ךיוא זיא ָאד .עפורט רעד ןיא ןעבילבראפ ןיוש ןיא
 -םיוא דלַאב טָאה עכלעוו ,ןַאמרעה דוד רעסישזער רעד עּפורט רעד
 ."הלבנ יד, ס'ןייבשריה ץרּפ טרהיפעג

 ַא טימ טליּפש יז ואוו ,זדָאל ןייק עּפורט יד טרהָאפ עשראוו ןופ
 ןעבענעגסיורא ךיוא טרעוװו טייהנענעלעג רעד ןצ ,גלָאפרע ןעסיורג |

 ,(1918 ,ץרעמ ,זדָאל) "זדָאל ןיא רענליוו יד, ,טפעהלעמאז לעיצעּפס א
 -ענ לעיצעּפס ןוא עסערּפ רעד ןופ סעיזנעצער עטקורדענרעביא טימ
 ןופ טעטש ענינייא ךָאנ ןיא ןעלָארטסַאג ךָאנ .ןעלקיטרא ענעבירש

 סע ואוו ,שזרעימישזַאק ןייק הורּפֶא ףיוא עּפורט יד טרהָאּפ ,ןעליױּפ

 אלעב ,ָאלדיש ,דיוורָאנ רעגנאפנָא יד עּפורט רעד ןיא ןיירַא ןעטערט
 -עטשרָאפ ענינייא גידנעבעג .קיש םירמ ןוא עדייוו םירמ ,ַאנירעלעב

 טרהיפ יז ואוו ,זדָאל ןייק קירוצ עּפורט יד טרהָאפ ,ןילבול ןיא ןעננול

 9 -- ישוער) ?שינרעטסניפ ןופ טכַאמ יד, ס'יָאטסלָאט ףיוא

 ישזער) "ןעבעל רעזנוא ןופ נעט יד, ס'װעיערדנַא ןוא (ןָאסידאק
 | .(ןָאסידַאק .? ןוא ַארזַא .א --

 יד ןוא עיצולָאװער עשטייד יד ןעכַארבענסױא ןיא לייוורעד
 .ןעטיבעג עטריּפוקֶא יד ןעזָאלראפ ןעביוהעגנָא טָאה יימרא עשטייד
 בילוצ רעבָא טרפב ,ענליוו ןופ ןעסירענּפָא ןערעוו וצ ארומ בילוצ

 -ענּפא תימלע ןוא ַארזַא ןענייז ,אפונ עּפורט רעד ןיא תועד-יקולח
 -יא עגיטרָאד סָאד טעדנירנענ ןעבָאה ייז ואוו ,ענליוו ןייּק ןערהָאפ
 -ענפא ןיא רעדיו "עּפורט רענליווה יד .רעטאעט-חכולמ עשיד

 -ךא םירמ ןעמוקענוצ רהיא וצ ןענייז'ס ואוו ,עשראוו ןייק ןערהָאפ |
 .א ןופ .ערעדנַא ןוא רעלטרעג בקעי ןוא (יקסבמעד) ןעכייא ,אקסעל
 ןעראווענ טרהיפענפיוא רעטַאעט ס'יקסנימַאק ןיא זיא ן'נרעבנעזייא
 -- ישזער ,גרעבמָאנ .ד .ה .זרעביא) "ןאמרופ לעשנעה, ס'ןַאמטּפיוה
 -שיסור רעד עּפורט רעד ןיא ןיירא טערט ָאד .(טרעכייוו .ט .רד
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 טליּפש ןוא ףיוא טרהיפ רעכלעוו ,ווָאנעינס דינָאעל ראיטקא רעשידיא

 "ןעלדיפ-טסברעה , ס'ווָאשטוגרוס ,"רעטָאפ רעד , ס'גרעבדנירטס ןיא
 ן'םיוא, ס'יקרָאג ןוא "אינאוו לעקנָא / ס'ווָאכעשט ,(ןָאסידַאק ,? .ביא)
 טנילײטַאב רעטעּפש ,(ןָאסידאק .7 ןוא אזאמ .מ .ביא) "דנורנּפָא
 -וועשזרא רתסא עסירטקא עשידיאזשיסור יד ןעסעיּפ יד ןיא ךיוא ךיז
 .עּפורט יד דלאב ןעזָאלראפ עדייב  .איַאקס

 ןיא ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא רעביא טציא טהעגנ עּפורט ידי

 ןערעװ ןאמרעה דוד ןופ ישזער רעד רעטנוא ןוא רעטַאעט-םואעזילע
 -ַאב סע רעכלעוו ןיא) "ףכ-תעיקת רעד, ס'ןייבשריה .טרהיפענפיוא
 -צינש ןוא (דרַאבסָארג ץרעה רענעמוקענוצדיינ רעד ךיוא ךיז טגילייט
 ישזער רעד רעטנוא ,טרהיפענפיוא ןערעוו ךָאנרעד ,"יילעביל , ס'רעל
 ןיא; סע'שטיוועקשוי ,"רעמוטש רעד , ס'רעטייוו ,ןָאסידַאק ,5 ןופ
 .ביא) "ףָאלש-רעטניוװ, ס'רעיירד סקאמ ,(ןָאסידַאק .? .ביא) "טָאטש
 טגילייטאב סע רעכלעוו ןיא "םיבננ, ס'ָאקמיב .פ ןוא (ןָאסידַאק .?

 .שטיװַאלאגעס ארַאלק ענעמוקענוצ-יינ יד ךיז

 המלש ,םיובלעטייט םהרבא ,תימלע ,ַארזא) עּפורט ןייז טימ ארזא

 ןיא טליּפשעג ןבָאה (.א ,א |תידוהי| ןאמרעש .ח ,ווָאלוב ףסוי ,ןָאק
 -רַאפ טָאה רעטילימ עשילױּפ סָאד ןעוו ,1919 ,לירּפַא זיב ענליוו

 א םעדנירנעג ךיז ענליו ןיא טָאה 1919 ףוס .טָאטש יד ןעמונ

 טימ עּפורט א טריזינַאנרָא טָאה עכלעוו ,טפַאשלעזעג-רעטַאעט עשידיא
 עניטרָא ענינייא ןוא אזַאלעשז רעזייל ,ַארזא ,םיובנריב אזָאר ,תימלע
 -עג טרהיפעגפיוא םישדח עגינייא ןופ ךשמ ןיא זיא ָאד .?רעבָאהביל,

 ,שטיווָאלאגעס .ז ןופ ,"טנַאװ יד , (ישזער ס'ןיקלע .מ רעטנוא) ןעראוו
 ס'ארזַא רעטנוא) ןוא "קילנמוא ןא, ןוא "רעייפ ןיא , ס'רעטייוו ,א

 רעד, ס'דלייאוא רַאקסָא :רעדניק ראפ גנולעטשרָאֿפ יד (ישזער
 ס'נרעבמָאנ ןוא ?ןעדנאד שזרָאשז, םס'רעילָאמ ,"ץנירּפ רעכילקילנ
 | | | | ."החּפשמ יד ,

 סלא טפאשלעזעג רעטַאעט רענליוו יד טעבראפ ,19920 ,רעמוז ןיא

 -ןרט רענליוו, רעד ןופ ןעראיטקַא יד ןוא ןע'נאמרעה דוד רעסישזער |
 רעד בילוצ ,רעבָא ,רענטרענ ןוא אלדיש  ,דיוורָאנ ,רואינש ;"עּפ
 -עג טינ גנורהיפפיוא רעיינ ןייק וצ זיא ,עיזַאװניא רעשיטסיוװעשלָאב

 ןייק ןעמוקענ קירוצ ןענייז םיובנריב ןוא אזאלעשז ,רואינש .,ןעמוק
 רעניטרָאד רעד ןיא ןיירא רעדיוו ןענייז ייווצ עטצעל יד ןוא עשראוו
 ן'כָאנ ,ןענייז רענטרענ ןוא ָאלדיש ,דיוורָאנ תעב ,"עּפורט רענליוו,

 ןייק ןערהָאפעגקעװַא ,רעטילימ ןעשיטסיוועשלַאב ןופ ןעטערטקירוצ
 -יּפש ייז ואוו ,ענוװָאק ןייס קעװַא ןענייז תימלע ןוא ארזא .עווקסָאמ
 -נירנ ייז ואוו ,ןילרעב ןייק טרָאד ןופ ןערהָאפ ןוא טייצ עצרוק א ןעל

 ."רעטַאעט רעלטסניק עשידיא , סָאד ןעד
 טרעהענפיוא לייורעד טָאה ענליוו ןיא טפאשלעזענ-רעטַאעט יד
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 רעד ןיא ןעטָארטענניירא קירוצ זיא ןאמרעה דוד .ןעריטסיזקע וצ
 ןעראיטקא יד םהיא ךָאנ דלַאב ןוא "עּפורט רענליוו, רעוועשראוו

 ןעימַאק ףסוי ,ווָאלוב ףסוי ,זארב הוח ,ןייטש .א ,יקסווערָאמ םהרבא

 ףיוא טציא טרהיפ עּפורט יד .ץילסייו בקעי "רעבָאהביל , רעד ןוא
 "שטעּפ ירד טגירק סאוו רעד, ס'וועיערדנא ,"לארשי עמש , ס'ווָאמיד
 -סענַאהָאי, ןוא ?לצרעה .רד ןופ "ָאטעג עיינ סָאד, ,(יקסווערָאמ .א .ביא)

 עלא .נייוצרעבליז ןמלז .ביא) ןאמרעדוז ןאמרעה ןופ ,"ןערעייפ

 .(יקסווערָאמ .א ךרוד טריסישזער ןעסעיּפ

 ,רעבמעצעד ןעט9) יקסנַא .ש ךָאנ םישולש יד ןופ גָאט ןיא
 דוד -- ישזער) "קוביד רעד , עסעיּפ ןייז טרהיפענפיוא טרעוו 0
 יד .גלָאפרע רעניזיר ַא ןעוועג זיא גנורהיפפיוא עניזָאד יד ,(ןאמרעה
 ןוא רעזייה עלופ ייב לָאמ רעטרעדנוה ןעראוועג טליּפשענ זיא עסעיּפ
 ןוא ץנעגילעטניא רעשילױוּפ רעד ןופ ךיוא ןעראוועג טכוזַאב ןיא
 רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשיסקָאדָאטרָא רעשידיא רעד ןופ ןליפַא

 .א רענעמוקעגוצײינ רעד טניליטאב ךיוא ךיז ןעבָאה גנורהיפפיוא

 .(ןָאסידַאק) רענווָאק קחצי "רעבָאהביל, רעד ןוא יקסדָאבָאלס

 םולש טרהיפענפיוא עּפורט יד טָאה ,1921 ,ץרעמ ןעט2/ םעד

 .(ןיסלע .מ --- ישוער) "רעגידניז רעד , ןוא "רמת ןוא ןונמא , ס'שַא
 -קעלָאק א טנעדרָאעגנייא עּפורט יד טָאה ,19921 ,לירּפא ןעט14 םעד

 יד  סע'שטיווָאלאנעס .ז ןופ גנוטיילגאב-קיזומ טימ גנוזעלרָאפ עוויט

 ןערָאװעג טרהיפענפיוא זיא ,1921 ,רעבמעווָאנ ןעט29 םעד ."טנַאװ
 .(ןָאסידַאק .7 -- ישזער) "טכַאנ ןוא גָאט, סענזיצַאק-יקסנַא

 טרהיפעגפיוא ןָאסידַאק .? טָאה ,1922 ,ראורבעפ ןעט8 םעד

 ןעט28 םעד ןוא ,"דיא א ןייז וצ רעווש, עידעמָאק ס'םכילע םולש
 ל?אירוא , ס'ווָאקצוו ןעראוועג טרהיפענפיוא ןיא ,1922 ,ראורבעפ

 רעטעּפש (יקסווערָאמ םהרבא --- טריסישזער ןוא .ביא) ?אטסָאקא
 .9 -- ישוער) "סעטאמש, ס'קיווייל טרהיפעגפיוא ךָאנ ןעמ טָאה
 (ןייטש .א --- ישזער) "ןערוטַאקירַאק , ס'ןָאזלענעצַאק קחצי ,ןָאסידַאק
 ן'םיוא טכַאנייב , ס'ץרּפ ןערהיפוצפיוא טיירגעג ךיז טָאה ןעמ ןוא
 רעבָא ,(רעּפיש קחצי .רד ןופ גנוטייבראעב רעד ןיא) "קראמ ןעטלַא
 זדָאל ןיא ןעלָארטסאנ ףיוא ןערהָאפענסיױרא עּפורט יד זיא ןעטימניא
 ןיא טרהעקענקירוצ .ןעלױּפ ןופ טעטש ערעדנא עהייר א רעביא ןוא
 ,רעטַאעט ס'יקסנימַאק ןיא טליּפשענ ךָאנ עּפורט יד םָאה ,עשראוו

 /עיצילַאג רעביא עענרוט ַא ףיוא קעװַא רעדיוו דלַאב ךיז טזָאל ןוא
 דנַאלָאר ןיא םישדח סקעז טליפש יז ואוו ,ןעיוו ןייק טרָאד ןופ ןוא

 ןעהענ ָאד .ןעיצילַאנ רעביא ןערילָארטסַאנ רעדיוו טרהָאפ ןוא רעטַאעט
 לייט רענעכילברַאֿפ רעד ןוא ן'ַארזא וצ רעדילנטימ לייט א רעביא
 .עינעמור ןייק טרהָאפ

 -רעה) ןילרעב ןיא טעדנירנעג טָאה ארזא עכלעוו ,טפאשלעזענ יד



 .1999 ןיא ןעיוו ןיא טריפַארגָאטַאפ עּפורט רענליוו ידי

 ,ץילסייוו :סקניל וצ סטכער ןופ ,ןעביוא ןופ עהייר עטשרע יד
 .(ןעברָאטשעג זיא יז) סערַאל ,אקסעלרא ,ווָאלוב .' ,ןָאסידַאק הנת

 -'ד) האזאמ ,רעטלאוו ַאלָאּפ ,ןָאסידַאק בייל ,ןָאק :עהייר עטייווצ
 .שובכַאנ ןוא ןָאסידַאק אבויל ,(רָאטקער

 .ןאגווב ,ןעמאק ,יקסלַאװָאק :עהייר עטירד

 .ןיימש ,זארב ,ןינַאמ ,לעטפעש :עהייר עטרעפ
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 ,(.6 .א גייווצ דלָאנרַא ,רעלסָאג סנַאה ,ןַאמענָארג .ס .רד ,קורטש ןַאמ
 ןוא סרעסישזער יד ןערָאװעג ןעניוצענוצ ךיוא ןענייז סע רעכלעוו ֹוצ
 -ַאעט א ןעגנודעג טָאה ,טפָאטָאג ןַאשז ןוא ןעלאנ ירנעה ןערָאיטקא

 טגניטכעמלופַאב טָאה ןוא ןילרעב ןיא עסַארטש ןעטנַאדנעמַאק ףיוא רעט

 ןעטעבראפ ןענייז סע רעכלעוו וצ ,עּפורט ַא ןעלעטשוצפיונוצ ן'ַאדזַא
 -לעװ) םיובנריב ַאזָאר ,אזאלעשז ,רואינש ,ןַאמרעה דוד .: ןערָאװעג)

 -ירפ ,אנירעלעב אלעב ,("עּפורט רענליוו, רעד ןופ סיורא ןענייז עכ

 .ַא .א רעגרובמַאה דוד ,רעדעֿפ השמ ,דרַאבסָארג ץרעה ,?אטנעמולב אד
 ,"עפורט רענליו, סלא ןעננאנעננָא לָאמלייט זיא עכלעוו ,עּפורט יד
 ןוא ,1921 ,רעבמעטּפעס ןיא ןילרעב ןיא ןעליּפש ןעביֹוהעגנָא טָאה
 יד, ס'ןייבשריה טרהיפענפיוא םיׂשדח טכא ןופ ךשמ ןיא טָאה
 ןעסעיּפ עגינייא ךָאנ ןוא "קוביד רעד, ס'יקסנא ,"עמשטערק עטסוּפ

 .ַא .א יקסניּפ ,ןייבשריה ןופ

 עענרוט ןערעסערג ַא טכַאמעג עּפרט יד טָאה ןילרעב ךָאנ

 ץינמעב ,טרופקנַארפ ,ןלעק ,גרובמַאה ,גיצּפייל) דנַאלשטייד רעביא
 טָאה יז ואוו ,דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ,עינלעב ,דנַאלָאה ,(.ַא .א

 .1928 ,ראורבעפ זיב טליּפשעג

 -ערט סע ןוא טריזינַאנרָאער עּפורט יד טרעוװו ,1925 ,יַאמ ןיא

 ,יקסלאווָאק .מ ,ןינַאט םולש ,שובכַאנ הנ :ןיירא רהיא ןיא ןעט
 יטעב ,גרעברעבליז ףלָאו ,עדייו םירמ ,ימענ האל ,רעטלאוו ַאלאּפ
 ןיא םישדח עכילטע גידנעגנערבראפ .ַא .א רעדעפ השמ ,אקסלאד
 עּפורט יד טרהָאפ ,רַאוטרעּפער םעיינ ןערידוטשוצנייא ףיוא גרובצרַאה

 ךרוד ןעטעברַאפ יז טרעוו טרָאד ןופ ןוא ,עיגלעב ןוא דנַאלָאה ןייק
 .עקירעמא ןייק יקסוװעשַאמָאט סירָאב

 סיורא ןענייז סע .רעכלעוו ןופ ,עּפורט יד ןעצנַאנרעד וצ ידכ
 ןעגיוצעגוצ ,עקירעמַא ראפ לעיצעּפס ןערעוו ,אקסלאד ןוא גרעברעבליז
 ,אנירעלעב ןוא אזאלעשז ,רואינש

 ןענידנענלָאפ ןיא ןעמוקעג "עּפורט רענליוו, יד זיא עקירעמא ןייק

 / = ,עדייוו ,גרעבנירג ףסוי ,רעפיילב ,אנירעלעב ,ַארזא :;דנַאטשַאב
 ,תימלע ,שובכַאנ ,ימענ: ,יקצַאבול ,ןינַאט ,אזאלעשז ,רעטלַאװ ,אנילַאט
 יד טָאה ,1924 ,ראונַאי ןעט29 םעד .רואינש ןוא ,יקסלַאװָאק ,רעדעפ
 רעטַאעט סיעב ַארָאנ ןיא קרָאי ןינ ןיא ןעליּפש ןעביוהעגנָא עּפורט
 -ַאב ןיא רַאוטרעּפער רעד .(טירטס עט44 ןוא ייוודָארב ףיוא)

 .ןעסעיּפ עטליּפשענ ןיוש עמָארייא ןיא יד ןוֿפ ןענַאטש

 ַא ףיוא טזָאלעג ךיז עּפורט יד טָאה רעטעּפש םישדח עכילטע
 רואינש סיורא ןעטערט סע יו םעדכָאנ .עקירעמא רעביא עענרוט
 .ר ןוא ןָאסידאק הנח ןוא בייל וצ ןעמוק סע ןוא אנירעלעב ןוא

 ,עקירעמא רעביא עענרוט ןעטייוצ ַא עפורט יד טכאמ ,ףרָאדנעװ
 רעטעּפש ,סעלעשזדנא סָאל ןיא םישדח סקעז טליּפש יז ןעכלעוו תעב
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 ,ואוװ ,ָאנַאקיש ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא ,ץניװָארּפ רעד רעביא רעדיוו
 רעטַאעט ס'ןַאמקילג ןיא ןיירַא יז טערט ,ןעגנוגנידאב-ןָאינוי ,בילוצ

 רעד, טרהיפענפיוא טרעוװו ָאד ,ךָאו ןיא לָאמ ייווצ רָאנ ןעליּפש וצ
 ,(ןָאסידַאק .? --- ישזער ןוא .ביא) שטיוועקשוי .ס ןופ "שנעמ-טפול
 םהרבא ןוא "ןעּפָארט רערעטיבכ רעד  עסעיּפ ס'הָאקטָאלַאז ןָאעל

 .(ןָאסידַאק .? --- ישזער עדייב) "?עמעל-ינוק עדייב , ס'ןעדַאפדלָאג

 עפורט יד טרעק ,טיִארטעד ןוא דנַאלווילק ןיא ןעלָארטסַאנ ךָאנ
 רעד ןופ עיצקעריד יד רעביא טמענ ארזא ואוו ,קראי וינ ןייק קירוצ
 ראפ) רעטַאעט-ןיצּפיל רעקראי וינ םעד רהיא טימ טנעפע ןוא עּפורט
 -לאוו ,ארזא ;ןופ טײטשַאב לאנָאסרעּפ סָאד .(1920-27 ןָאזעס םעד
 ,ןָאסידַאק הנח ןוא בייל ,רעדעפ ,ןינַאט ,יקצאבול ,ףרָאדנעװ ,רעט
 -ןעראיטקַא רעשידיא רעד ןופ רעדילנטימ יד ןופ ןוא ןירָאגיש ,ימענ
 -רעבליז השמ ,דלעפילב קחצי ,ָאריּפאש ינע : עקירעמא ןיא ןאינוי

 .(רעלפוס) שטיוװָאקשרעה קיציא ןוא ןייטש

 ,1996 ,רעבמעטּפעס ןעט2 םעד טנעפעעגנ טרעוװו רעטַאעט סָאד
 ןוא ןיטוּפסַאר , עסעיּפ ס'ווָאלגעשטש לעוװַאּפ ןוא ס'יָאטסלָאט .לא טימ
 .ד -- ישוער ,שטיוװָארעשַָא .מ טייבראעב ןוא .ביא) ?אצירַאצ יד

 ,רעבמעטּפעס ןעט22 םעד ,(ָאקשאּפ -- סעיצארָאקעד ,עקנָאמ .ס
 רעצראווש רעד, עידעמָאק ס'גרובלעדאק טרהיפענפיוא טרעוו- ,0
 ,(ןָאסידַאק .? ןוא ןירָאניש .י --- ישזער ,ןָאסידַאק ,? .ביא) "קעלפ
 ַא ןהֶא/ עמארד ס'רעלימ יאול -- ,1926 ,רעבָאטקָא ןעט22 םעד

 םעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,ןָאסידַאק .? --- ישזער) "ץראה
 רעד ןופ קירוצ ךיז ןעהיצ תימלע ןוא ַארזַא יו םעדכָאנ ,ןוא (רבחמ
 .רַאוטרעּפער רהיא ןיא רעילַאװ עינעשזד ףיוא טרָאד טערט ,עּפורט
 סע עכלעוו ןיא) ןעסעיּפ-ןידרָאג עגינייא טליּפשעג ךָאנ ןערעוו רעטעּפש
 סיורא טרהָאפ עּפורט יד ןוא (אווַאבול ַארעיװו ךיוא ךיז ןעגיליײטַאב
 .ץניוװָארּפ רעד רעביא

 -ַארעּפָאָאק עּפורט יד ךיז טריזינַאגרָא 1998-99 ןָאזעס ן'רָאפ
 -נעוו ,ןירגרעב ,םיובנריב אזָאר :ל?לאנָאסרעּפ ןעגידנענלָאֿפ טימ וויט

 -סָארעג ,ימענ ,ןַאמייט השמ ,אקסנילעשז ןעלעה ,אזַאלעשז ,ףָארד
 רעדילנטימס יד ןוא ןָאסידַאק הנח ןוא בייל ,שובכַאנ ,ַאקסוװוַאל

 -ניא סָאד רעביא טמענ יז ןוא ,ןהָאק ,רעקלָאק :?גניר-טסנוק , ןופ

 ,רעבָאטקָא ןעט12 םעד טנעפע יז ןעכלעוו ,סקנָארב ןיא רעטַאעט עמיט
 ןעטקא יירד ןיא ליּפש ַא ,לעננארענ, ס'םיובלעּפע .ב טימ ,8
 ,ימע-ב בקעי ןוא לעטסעמ בקעי -- ישזער} "רעדליב ןעביז ןוא

 רעטעּפש ,(ןייטשלע .א -- קיזומ ,ווָארַאטַאלַאז .מ --- סעיצארָאקעד

 טרעוו ,1928 ,רעבמעצעד ןעט13 םעד ןוא רַאוטרעּפעד טליּפשעג טרעוו

 -- ישזער) "הסנרּפ; עידעמָאק ס'דלעפסעטָאג אנח טרהיפעגפיוא
 .ןָאזעס ףוס זיב טליּפשעג טרעוו סָאװ ,(ןָאסידַאק .?
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 עשידיא רעקראי ןינ יד רעביא עּפורט יד טליּפש ,1929 ,רעמוז
 ,ץניווארּפ רעד ןיא ןוא סרעטַאעט

 -עמא רעסקנָארב ןיא עפורט יד טליּפש 1929-280 ןאזעפ םעד
 ,לעזראב ,ווָאלוב ףסוי :?לאנָאסרעּפ ןעגידנענלָאפ טימ רעטַאעט-אקיר

 ,רעדעפ ,שובכַאנ ,אקסװַאלסָארענ ,ימענ ,ןאמייט ,ףָארדנעװ ,םיובנריב
 טרעוו ,1999 ,רעבמעווָאנ ןעט1 םעד  ןָאסידאק אבויל ןוא הנח ,בייל

 ןוא "עירעפירעּפ, ןעסעיּפ ס'רעגנַאל קעשישטנַארפ טרהיפענפיוא ָאד

 1929 ,רעבמעצעד ןעט10 םעד ,(ןָאסידַאק אבויל --- .ביא) "דרָאמ ,

 -רַאעב ס'ןָאלוב ףסוי ןיא "סוכוד רעד, עסעיּפ ס'אנזיצַאק .א --
 -אי ןעט21 םעד ,(ןָאסידַאק .7 -- .קעד) "קדצ-רג רעד , ןֹוא גנוטייב
 ןוא "עדניורפ דנעגוי, עידעמָאק ס'אדלופ גיוודול --- 1920 ,ראונ
 ןופ ווער א -- 1980 ,ראורבעפ ןעט98 םעד ןוא ,"םירוחב עטלַא,
 -- יׂשזער עלא) "?ןעניובנעגער רעד, ןוא סענעצס ןוא רעדיל סקלָאפ

 .ןעלאפוצ שיטקַאפ עּפורט יד טרעוו םעדכַאנ .(ווָאלוב וי |

 רענליוו, רעד ןופ לייט רעשיאייּפָארייא רעד זיא ,1923 ,רעמוז
 .י ,וָאלוב .י ,ןייטש .א ,ןָאסידאק אבויל ןוא הנח ,בייל) ?עּפורט

 .י ,ָאקסעלרא .מ ,ץילסייו .י ,בילטָאג ַאנעלעה ,גרעבמאס .א ,ָאלראט

 -ור ןיא ןעמוקעגנָא (.ַא .א זארב .ח ,רואינש .ח ,סעראל .י ,ןעימאק
 ,רעבמעטּפעס ןעט9 םעד זיב יִלֹוי ןעט1 ןופ ןעליּפש ייז ואוו ,עינעמ

 רעטסערַאקוב ןיא גרעבנעדלַאנ .י ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,3

 ס'שַא םולש טרהיפענפיוא גרעבמאס טָאה ָאד עצינגישז ןעטרָאנ

 ךָאנרעד ."סניוװעג עסיורג סָאד, ס'םכילע םולש ןוא "בנג עקטָאמ,

 ,יסַאי ,ץַאלַאג ןיא טרילָארטסַאג רעבמעצעד ףוס זיב עּפורט יד טָאה

 ,1994 ,רַאורבעפ ךרעב ןיא ןוא ווענעשעק ןוא ץלעב ,ץיווָאנרעשט

 ,ןײארַאפ-רעטַאעט ןעשידיא רעציווָאנרעשט ןופ גנודַאלנייא רעד ףיוא
 -וקענקירוצ ,עּפורט יד ןעציטש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה סאוו
 -םיוא זיא סע ואוו ,ץיווָאנרעשט ןיא לָארטסאנ ןערעננעל א ףיוא ןעמ

 ןמלז .ביא) "לובמ רעד, עידעמָאק ס'רעגרעב .ה ןעראוועג טרהיפעג

 -ַאק --- .קעד ,ןָאסידַאק ,7 ןוא גנרעבמאס .א -- ישזער ,גייווצרעבליז
 ןעהורמוא עשיטימעסיטנַא ענעכַארבענסיוא יד בילוצ רעבָא .(ןָאסיד

 ךיז טָאה עּפורט יד, .ןעליּפש וצ ןעראוועג טרעװרַאפ עּפורט רעד זיא
 -ָאנרעשט ןיא גנַאלנעכָאװ טהערדענמורַא -- רדעלעג םייח טיול --

 -מורא סנעטייצאב ךיז ןעבָאה רעדילנטימ עכילטע  ,טייברא ןהֶא ץיוו
 ךיז טָאה טשער רעד .טלעו רעטיױו רעד ןיא קעװַא ןוא ןהעזעג

 טינ ךָאנ טָאה ןעמ וואו ,טעטש-ץניוװָארּפ ערענעלק יד ןיא טזָאלעג
 ,"טָאבראפ םעד טקעמשרעד

 ןעניי'ס רעכלעװ ןופ) עּפורט יד קירוצ טרעק ,1924 ,רעמוז
 יז ואוו ,טסערַאקוב ןייק (ןָאסידַאק הנח ןוא בייל ןעטָארטעגסיױרא
 טָאה ָאד .עציננישז ןיא ,1924 ,רעבמעטּפעס ןעט14 םעד זיב טליּפש
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 .א .ביא) "רעגראק רעד, ס'רעילָאמ טרהיפעגפיוא גרעבמאס ךיוא
 -עטַאמ ןעכאוש םעד בילוצ .עּפורט יד טזָאלראפ ןוא (ןרָאהנייא

 עיצקעריד רעד ןופ קירוצ גרעבנעדלָאג ךיז טהיצ גלָאפרע ןעלעיד
 ,ח ןוא ןָאסידַאק אבויל ,ווָאלוב יו םעדכָאנ ןוא עּפורט רעד רעביא

 רעד ףיוא ענירביא יד ןערהאפ ,עּפורט רעד ןופ סױרַא ןעטערט רואינש
 ןָאסידַאק אבויל ןוא ווָאלוב קירוצ ןעמוק דלאב רעבָא ,ץניוװָארּפ
 -לַארטנעצ ןיא טסעראקוב ןיא ןעליּפש רעדיוו ןָא טבייה עּפורט יד ןוא

 -ער רענעמוקענוצ רעד ףױא טרהיפ ָאד (יודנאס .ריד) רעטַאעט
 -ייוו ענייז ןוא ךלמה דוד, ס'יקסניּפ דוד ?עינאד ַאלעב רעסישז

 ןעמאזוצ ,ךָאנרעד ןוא ,"'ןעדנאד שזרָאשז, ס'רעילָאמ ןוא "רעב

 ןוא עפורט יד טזַאלראפ ?עינאד םארגָארּפ-יװער א ,ווָאלוב טימ
 .ןופ גנוטייברַאעב ס'נרעבנערעטש .י ןוא ענייז ףיוא טרהיפ ווָאלוב
 ןוא ןיבור -- .קעד) ?"רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד , ס'ווָאמיד .א

 .גלָאפרע ןעכילנהעוועגרעסיוא ןא טָאה עכלעוו ,(?אדנעוועל ןָארַאב

 .י ןוא ס'ןייטש .א טימ ןעראוועג טגידנעראפ ןיא ןָאזעס רעד
 רענידעבעל רעד , ס'יָאטסלָאט .נ ,? ןופ גנורהיטפיוא ס'גרעבנערעטש
 ,"תמ

 -ארּפ רעד רעביא ןערהָאפענמורא עּפורט יד זיא ,1909 ,רעמוז
 ןופ רענניז רעד, עסעיּפ רענעראווענ רעלוּפָאּפ ס'ווָאמיד טימ ץניוו
 ."רעיורט ןייז

 -ענ א טעדנירגעג ךיז טסערַאקוב ןיא טָאה 19928-96 ןָאזעס םוצ
 ,טפראדעב טָאה עכלעוו ,"עּפורט רענליוו , יד ןעטלַאהוצפיוא טפאשלעז
 -ָאק ןוא עמארד , ףיוא ןעמָאנ רהיא ןערעדנע ,םימעט עלאקָאל בילוצ
 ןעראועג טרישזַאמַא ןיא רעטייל רעשירעלטסניק סלא ."עידעמ

 יד ןעמוקענוצ ךיוא ןעניז סע .גרעבנערעטש בקעי רעטכיד רעד
 -עג .,סיריא .ֵׁש ןוא ןַאטַאנלַאטנעװעל ימענ ,ןַאטַאנ חחמש ןעראיטקא
 ,"םוכוד רעד, עסעיּפ ס'ענזיצַאק .א טימ ןעמ טָאה ןָאועס םעד טנעפע
 -רעד ,(קינלָאק רוטרַא --- סעיצארָאקעד) רבחמ ן'כרוד טרהיפענפיוא
 -אב -- .קעד) "הנותח, ס'לָאגָאנ טרהיפענפיוא גרעבנערעטש טָאה ךָאנ

 .ביא) "רקיע רעד, ס'ווָאניאערוװעי --- ןייטש .א ןוא (לַאדנעװעל ןָאר
 ןוא ןעגנורהיפפיוא יד ןופ ןעטסָאק עסיורג יד רעבָא ..(סיריא .ׁשי
 .טפַאשלעזעג רעד ןופ טָארקנַאב א וצ ןערהיפ ךוזאב רעכאווש רעד
 רהיא ןצ קירוצ טרהעק ןוא קידנעטשטסבלעז רעדיוו טרעוו עּפורט יד
 -ייבראעב ןייז װָאלוב .י ףיוא טרהיפ ָאד ,"עּפורט רענליוו , עמריפ

 ,םיסקַאמ -- .קעד) "יבצ יאתבש , ס'שַא ןוא יקסווַאלושז ןופ גנוט

 רעד רעביא רעדיוו ךיז טזָאל עּפורט יד ןוא (ןַאמצרַאװש --- קיזומ
 יז ןאוו ,עינַאװליסנַארט ?ָאמ ןעטשרע םוצ גידנעכוזַאב ,ץניווָארּפ
 ןעכוזאב ֹוצ שדוק-ילכ עשידיא יד ןופ םירוסיא טימ ךיז טנעגענַאב
 ןָאסידַאק אבויל ןוא ווָאלוב ףסוי יו םעדכָאנ .,ןעגנולעטשרָאפ ערהיא
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 ןייק רעדילגטימ יד ץקירוצ ךיז ןערהעק ,עקירעמַא ןייק ּפֶא ןערהָאפ

 טרָאד ןופ ןערהָאפ ןוא טייצ עצרוק א ןעליפש ייז ואוו ,טסערַאקוב

 עסעיּפ ס'וועיערדנַא ,? ףיוא טרהיפ ןייטש ,א ואוו ,ץיווָאנרעשט ןייק

 ,1926 ,לירּפא ןיא  ,(גייוצרעבליז ןתנ -- .ביא) "קנאדעג רעד,
 סולומאר ןופ "וויטקעטעד רעד, עסעיּפ יד טרהיפעגפיוא ָאד טרעוו

 לַאדנַאקס א סױרַא טפור עכלעוו ,(לקיב המלש .רד .ביא) וקסעניאוו
 רעגיטרַא רעד ןופ רעהעטשרָאפ רעד זיא רבחמ רהיא סָאװ םעד בילוצ

 ןופ סיױרַא ןעטערט רעדילגטימ ערעדנַא ןוא ןייטש  ,יײצילָאּפ-םייהעג

 ייז ואו ,ןעלױּפ ןייק קירוצ ןערהעק ענירעביא יד ןוא עּפורט רעד

 -מעל ןיא ךָאנרעד ,ץניװָארּפ רעשינאיצילַאג רעד רעביא טשרעוצ ןעליּפש

 .רעטַאעט ןעשיניאַארקוא ןופ לָאז ןיא גרעב

 -ייא הוח ,ָאקסעלרָא םירמ ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא עּפורט יד

 ןוא בקעי ,רעבאה ,רעצלָאה ?לחר ,ןאמרעה דוד ,שזראקארב ,ןעז

 ןוא ימענ ,יקסווערָאמ םהרבא ,האזאמ .מ ,קאטשנייוו ,ץילסייוו דבכוי
 טָאה טרהיפענפיוא .ינעראק אידַאנ ןוא ןעימאק .י ,ןַאטַאנ החמש
 -השעמ שיטַאמַארד ,ןויסנ} רעד, ,1927 ,טסונוא ןעט12 םעד :ןעמ

 ןיא ,"ןאמרעה דוד --- ישזער ,רענערּפ בקעי ןופ ןעטקַא 4 ןיא על

 ,(ןַאמרעה .ד ישזער) "סונרפלוה ןוא תידוהי, --- 1997 ,רעבָאטקָא
 ןופ ןעטקַא 4 ןיא עמַארד ,(עירעפירעּפ) טלעוו רעטנוא יד, רעטעּפש
 ץירפ -- .קעד ,ןעדלאוו ישזעי -- ישזער) רעגנַאפ קעשישטנארפ

 ."רעטכיר, ס'יקסנַאיּפסיװ ןוא "?(קָאטשגינָאה ,מ --- .ּפמאק ,ןַאמניילק

 ןענַאד ןופ ןוא עקַארק ןייק עּפורט יד טרהָאפ גרעבמעל ןופ

 + ץרעמ ןעט22 םעד ןעליּפש ןָא טבייה יז ואוו ,עשרַאװ ןיא יז טמוק

 -רֶא םירמ :לאנָאסרעּפ ןענידנעגלָאפ טימ רעטַאעט-םואעזילע ןיא
 ןמלז ,גרעבנעדלָאג רתסא ,בילטָאג אנעלעה ,םיובנריב דוד ,אקסעל

 ,ףָארדסנַאמ בקעי ,טכיל דוד ,ןרָאט תור ,ץילסייוו בקעי ,דלעפשריה
 ,ןעימאק הניד ןוא ףסוי ,גרעבמאס .א ,ןַאטַאנ החמש ןוא ימענ

 ןוא תור לרעּפ ,לעּפאר רתסא ,רעמערק עבש-תב ,רעדנעלרוק בקעי

 טרהיפעגפיוא ָאד טרעוו ,1928 ,יאמ ןעט2 םעד .,לעטפעש ?לאומש

 ןיא עניב רעד ראפ טלעטשענפיונוצ ,שֵא םולש ןופ "םשה שודיק,

 סעיצַארָאקעד ,טרעכיוו ל?לאכימ ךרוד טריסישזער ןוא רעדליב 2
 ץנעט ,ןהָאק ךענעה ןופ קיזומ ,ביורטנייוו .וו ןופ ןעמויטסָאק ןוא
 -ןסאמ ןוא עלַארָאכ ,םָאר רעטסעווש יד ךרוד טייבראעב קיטסַאלּפ ןוא

 ."ךואינש .מ ןופ רָאכ סקלָאפ -- סענעצס

 ןעראוועג טרהיפענפיוא ָאד ןיא ,1928 ,טסוגיױוא ןעט14 םעד
 8 ןיא עידעמָאק עשידיא עטלַא ןַא -- ךעלּפינק עשירעבייוו יד,
 (שובייל) גיווהול ןופ גנַאזעג ןוא קיזומ טימ ,גָאלַארּפ ַא טימ ןעטקא
 ,ןאמרעה דוד -- ישזער ןוא עיצאזינעצסניא ,(ןָאזיװעל) ןָאזניוװעל
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 יראעב -- ?יוומ ,ביורטנייוו .ו/ --- ןעמויטסָאק ןוא סעיצארָאקעד

 | ."קָאמוק ןופ טייב

 "יב, ס'ץרּפ ןעראוועג טרהיפעגפיוא ָאד ןיא ,19928 ,רעבָאטקָא

 "רעה דוד --- ישזער ןוא עיצאזינעצסניא ,קראמ ןעטלא ן'פיוא טכאנ

 --- ץנעט ,יקסנימַאק ףסוי --- קיזומ ,ביורטנייוו .ווװ --- .קעד ,ןאמ

 ."םיובטָאר האל

 טרהיפ ןוא םיובלעטייט םהרבא טרילָארטסאג ,1998 ,רעבמעטּפעס

 שידיא ,לעינ'ִא ןישזדוי ןופ רעמיוב-םלוא יד רעטנוא הואת, יד ףיוא

 | ,"קינווילש .י ,קעד ,םיובלעטייט םהרבא ---

 ןעצרוק א ףיוא עּפורט יד סיורא טרהָאּפ ,1928 ,רעבמעווָאנ ןיא

 םוצ ,ךיוא טליּפש ןוא ןעלױּפ ןופ טעטש ענינייא רעביא לָארטסַאג

 ואוו ,ענליוו ןיא ,עפורט רעד ןופ גנודנירג רעד טייז לָאמ ןעטשרע

 ןעבינ "ענליו ןיא רעטַאעט ןעשידיא ןופ טניירֿט, טפאשלעזעג יד

 לעיצעּפס א ,עּפורט רעד דובכל ,1998 ,רעבמעצעד ןעט4 םעד סיורא

 ."עניב רעזנוא, טַאלב-נולפ

 ןעליּפש קירוצ עּפורט יד ןָא טבייה ,1928 ,רעבמעצעד ןעט18 םעד

 רעד, טרהיפעגפיוא ָאד טרעוו ,1998 ,רעבמעצעד ןיא ןוא עשראוו ןיא

 ןעשיזעניכ םעד ךָאנ (רעדליב 8) ןעטקַא 4 ןיא ?יּפש ,זיירק-ףושכ

 "ייט םהרבא --- ישזער ,ןרעּפלאה בייל השמ --- שידיא ,דנובואלק ןופ

 * ,ביורטנייוו וו --- .קעד ,םיובלעט

 ס'וװעיַאטַאק .וו טרהיפעגפיוא טרעוו ,1999 ,ראורבעפ ןעט6 םעד

 .מ .מ שידיא ,(דָאר ןופ רוטַארדאווק יד) עיצולָאװער ןוא בייוו ןַאמ,

 רחוס רעד) קאלייש, -- ראורבעפ ןיא ןוא "ןַאמרעה רוד --- ישזער

 -רעביא ,ריּפכקעש םאיליוו ןופ ןעטקַא 4 ןיא ?קַאטקעּפס ,(קידענעוו ןופ

 ןוא עיצאזינעצסניא ,יקסווָאקאר קראמ ןוא ןרעטש לארשי ןופ טצעז

 ,ביורטנייוו .ו -- .טסָאק ןוא .קעד ,טרעכייו ?אכימ --- ישזער

 ."ענא'ד -- קיטסַאלּפ ןוא ץנעט ,ןהָאק .ה --- קיזומ

 ןעטערט סע ןוא גרעבמאס .א עּפורט רעד ןופ סױרַא טערט ָאד

 יד בילוצ .(גינעק) ןעימאק הניד ןוא ןעימאק ףסוי ןיירא קירוצ
 ןעטפ םעד עּפורט יד טזָאלרַאפ תועינמ ערעדנַא ןוא ןערעייטש עכיוה
 ,זדָאל ,עקָארק רעביא עענרוט א ףיוא טרהָאפ ןוא עשראוו ,1999 ,יאמ
 טרעוו סע ואוו ,קָאטסילאיב ןוא ץניוואדּפ עשיצילאג ,ןילבול ,םָאדאר

 .עמארד ,טָאטש-ןעדיאט טרהיפעגפיוא ,1929 ,רעבמעווַאנ ןעט10 םעד

 עיצאזינעצסניא ,ןילטייצ ןרהא ןופ נָאלָארּפ ַא טימ ןעטקא 9 ןיא

 ןעמויטסָאק ןוא סעיצארָאקעד ,טרעכייו לאכימ .רד --- ישזער ןוא

 -עב עשיטסאלּפ ,ןהָאק ךאנעה -- ןרָאכ ןוא קיזומ ,ביורטנייוו .וװ ---

 ",םיובטָאר האל --- גנוטייברא

 ןיא רעדיו עּפורט יד טליּפש ןעלָארטפַאנ ענידרעטייוו יד תעב

 "וירנוצ ,קָאטסילַאיב ןוא ענדָארג ,ענליוו ,שטיװָאנַארַאב ,עשזמָאל
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 "ךעלָאּפָארטסָא עלעשרעה, ס'ץישפיל ןופ גנורהיפפיוא יד גידנעט
 ,"םלוג רעד , ס'קיווייל ןוא

 -רעד "עּפודט רענליו, רעד ןופ עטכישעג עטנַאמרעדנעביוא יד
 ,1980 רהֶאְי םוצ ןזיב טכיירג

 -ֹּפמִא עכילרהיפסיוא אזַא טיירנעגוצ טשינ ךָאנ ךיא בָאה רעדייל
 רענליוא רעד ןופ טייקגיטעט רעגידרעטייו רעד ןענעוו גנולדנַאה
 ."עּפורט

 -עג רדסכ טָאה יז ןַא ,ןענעכייצרַאֿפ ָאד רָאנ ךיא ליװ דוצקב
 תוחכ עטשרע ןוא רעדנירג עטלַא יד ןופ ,לאנָאפרעּפ רהיא ןעטיב
 ץעיינ ןעסילפּפָא ןוא וצ רדסכ ןענעלפ סע .קעװַא עלַא טעמכ ןענייז
 ץנַאנ א ןערָאװעג ךיוא ןזיא רַאוטרעּפער רעד .תוחכ עשירָאיטקַא
 .עיניל רעשיטילָאּפלַאיצַאס ַא ףיוא קעװַא --- רערעדנַא

 .חשמ ןערָאװעג טרהיפעגפיוא ןענייז 1980-94 ןופ ךשמ ןיא
 ,"םלוג, ס'קיווייל .ה ,"רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה, עידעמָאק ס'ץישפיל
 -אק ,"עצירַאצ יד ןוא ןיטוּפסַאר, ס'יֵאטסלָאט ןוא םס'ווָאלגעשטש
 -סננורעסעבסיוא ןיא טנוב רעד, ס'לעּפמעל ,"תורצ ןָאילימ א, ס'ווװעיַאט
 .ןוא ,"געווןעמולב , ס'וועיַאטַאק ,"עניכ יירש, ס'ןוָאקאיטערט ,"זיוה
 ןענייז ןערָאסישזער עגידרעידפ יד וצ ."טלעג טלַאװג, ס'יָאטסלָאט
 ,םיובטָאר בקעי ןוא ןייטשנרא קרַאמ ןעמוקעגוצ

 -ַארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא ןעננורעדנַאװ ךָאנ טָאה עּפורט יד
 טָאה ןָאזעס ַא ךָאנ רעבָא ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב 1953 ןיא ךיז ץניוו
 ןיא ,ץניװָארּפ רעשילוּפ רעד רעביא ןערעדנַאװ ןעמונעג רעדיוװ יז
 1084 ףוס ןיא ןוא עּפָאריײא-ברעמ ןיא טרילָארטסַאג יז טָאה 4
 ןיא טליּפשעג טשרעוצ טָאה יז ואוו ,ןעליױּפ ןיא ןעמוקעגקידוצ רעדיוו

 .עשראוו ןיא טלעצענ רהיא ןענָאלשעגפיוא רעדיוו טציא טָאה ןוא ענליוו
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  ןעט-8 םעד ןעראוועג ןערָאבעג ןיא (רקנמ) יקסווערָאמ םהרבא
 ,םירחוס ךוש ,ןערעטלע עשיטַאבעלַאב ייב ,ענליוו ןיא ,1886 ,ץרעמ

 רע טָאה ננודליב עכילטלעוו ןייז .םידדח ןיא טנערעלעג ךיז טָאה

 רענליוו ןֹופ רערהעל ייב רעטעּפש ,ןעגָאנַאדעּפ עטַאװירּפ ייב ןעגָארקעג
 ,לוש לַאער

 -נעדייל ַא ייב ןוא ןעזיװעגנסױרַא טשינ ןענרעל ןיא הדמתה ןייק
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 -יק ענײמעגלַא ,ךארּפש רעשיסור רעד וצ טייקנעדנובעגוצ רעכילטפַאש
 סעּפע ןעכיירגרעד טנַאקעג טשינ ,עטכישעג עניימעגלַא ןוא רוטַארעט

 .קיטַאמעטַאמ ןוא עטכישעגזרוטַאנ ןיא
 -ַאמ טָאה ,רעטַאעט וצ ןעבערטש א ןופ טשרעהַאב הירפ ץנַאג

 .גייוצרעבליז ןמלו ןופ ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ ןָאקיפקעל 5
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 ןוא רעטאעט ןעשיסור ןיא ןעגנולעטשרָאֿפ יד טכוזַאב גיסיילפ יקסווער

 -ענ טָאה רע עכלעװו ,ןעקיטירק ןיא ןעננוניימ ענייז טקירדעגסיוא
 .ךיז ראפ ןעבירש

 רעבָא ,עיזַאנמינ רעטאּפרָאד ןיא ןעמוקוצנָא טבערטשעג -- 9
 .קינַאטָאב ףיוא ןעלאפעגכרוד

 ַא ןופ טַאטסעטא ן'פיוא יונרעּפ ןיא טרינימַאזקע ךיז --- 4
 א 100/ ןיא ןערָאװעג "טכערניואוו, בילוצ ןוא רעליש-טוועצאמראפ

 .טכערניואוו ןייק ןעמוקאב טשינ טרָאפ רָאנ ,רָאזיװָארּפ-ףליהעג
 -ךעטַאעט , רעד ןיא גרוברעטעּפ ןיא טנערעלעג --+ 0

 ן'טימ טנידנעעג יז ןוא "ןיראוואוס .ס .א, ןופ ןעמָאנ ן'פיוא לוש
 ."רעטשעט ןעשירעלטסניק-שירַארעטיל ןופ טסיטרַא, ןופ םָאלּפיד

 -רעטעּפ ןיא לוש עשיטַאמַארד יד 1910 ןיא ןענידנערַאפ ן'תעב

 טייהנעזעוונא רעד ןיא ןעטערטוצסיױרַא טייהנעגעלעגנ יד טַאהעג ,גרֹוב
 טשדיפסיורג ,רעטכיד םעד ןוא יַאלָאקינ רַאצ ןעשיסור ןעטצעל ןופ

 -ןרט רעד ןיא רָאיטקַא רעשיסור סלא טליּפשענ 191011 ןיא .פ .ק

 ,סעּפורט עשיסור ערעדנַא ןיא ךָאנרעד ,ענדָארנ ןיא וועיַאלעיב ןופ עַּפ

 "עד ,ענהיב רעשידיא רעד וצ רעביא טהעג רע ןעוו ,1918 ןיא זיב
 ןיא "לאיחיג סםלא עּפורט ס'יקסווָאּפיל ןיא ענליוו ןיא גידנעריטויב

 ףיֹוא ָאד רע טרהיפ ףיורעד ץרוק ."דעטצעל רעד , ס'ןייבשריה ץרּפ

 -- 1919 ,"ןיק, סאמויד ,א ןופ גנוצעזרעביא ס'גייווצרעבליז .ז
 -ַאּפמָאק ןופ עּפורט רעשיטַאמַארד רעד ןיא ןערָאװעג טרישזַאננַא

 .שזדָאל ןיא ץעעינ

 "עּפורט רענליו, רעד ןיא ןיירַא יקסווערָאמ טערט ףיורעד דלַאב
 ןייז ןופ סעסעיּפ עגינייא טרָאד ןערהיפפיוא ן'כָאנ ןוא עשראוו ןיא

 רעד , סָלֵא ,1920 ,רעבמעצעד ןעט-9 םעד ףיוא רע טערט ,רַאוטרעּפער
 רע ןעכלעוו ןיא ,"קובד רעד, ס'יקס---:נַא ןיא "קידצ דעילָאּפָארימ

 רעד ןיא טרעוו ןוא טייקמאזקרעמפיוא ערעייהעגנוא ןַא סיורַא טפור
 .טלעו רעד רעביא רעלוּפָאּפ עלָאר

 -םאילעה רענליוו ןיא יקסווערָאמ טדילָארטסַאג ,1921 ,רעמוז
 ,ןעטקַא 4 ןיא "קובד רעד, ס'יקס---נַא ףיוא ָאד טרהיפ ןוא רעטאעט

 וצ ןילרעב ןייק טרישזַאגנַא יקסווערָאמ טרעו ,1921 ,טסברעה
  *ענרעביא טייברא יד טרעוו ןעטימניא רעבָא ,"קובד, םעד ןעמליפרַאפ
 .ןיא טרישזאגנַא רעדיוו יקסווערָאמ טרעוו ,1922 ,רַאודבעפ .ןעסיר
 .ןופ .גנוצעזרעביא ןייז ףיוא טרהיפ רע ואוו ,"עּפורט רענליוו, רעד
 עפורט רעד טימ ןעליּפש ן'כָאנ ןוא ,"ַאטסָאקא לאירוא , ס'ווָאקצוג
 ןאוו ,דנַאלסיוא ןייק יקסווערָאמ טרהָאפ ,עיצילַאג ןוא ןעלױוּפ רעביא
 "קאלייש; ס'ריּפסקעשה .םאיליוו ןעזרעפ ןיא ןעצעזרעביא וצ טערט רע
 8 ןיא טגידנערַאפ רע סָאװ
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 רענליוא רעד טימ יקסווערָאפ טליּפש ,1922 ,רעבָאטקָא ןיא
 םעד ןערעּפרעקרַאפ ןייז טימ טריסערעטניארַאפ ןוא ןיוו ןיא ?עּפורט

 עביירגנלָאפרע טרהיפעג ןערעוו'ס ןעמעוו טימ ,ן'דרַאהנייר סקַאמ "קידצ
 .ןעגנולדנאהראפ

 םלא ןילרעב ןיא טרישזַאננַא יקסווערָאמ טרעו ,1929 ,יאמ

 ןעכלעו ןיא "ץעזענ עטלַא סָאד, םליפ םוצ טַארייב רעשירעלטסניק
 ,ןעטרָאּפ ירנעה טימ ןעמַאזוצ ,"בר רעטלַא רעד, עלָאר יד טליּפש רע
 םליפ ן'ראֿפ "טפוא, ןיא ןערָאװעג טרישזטננא .ַא .א שטיוד טסנרע
 | ."ןענייווש ןופ םרוט רעד,

 -נעצ , רעוועשראוו ןיא טרילָארטסַאנ ,ןעלױּפ ןיא ןעמוקענקירוצ

 רעביא טייצ עצרוק א סיורא רע טרהָאפ ךָאנרעד ,"רעטַאעט לארט
 .סעיצַאטיצער ןוא ןעטַארעפער טימ ץניווָארּפ רעשיליוּפ רעד

 ןעמאזוצ ןעריסישזער וצ ןעביוהעגנָא ,1928 ,רעבמעטּפעס ןיא

 ַא "רוקרעמ , טפַאשלעזעג-םליפ רעשיליוּפ רעד ןיא ,ן'יקסנאגעיב טימ
 -םנַאניפ ןופ טסערַא ן'בילוצ רעבָא ,"קובד , ס'יקס---נַא ןופ עירַאנעצפ

 . .טריזילַאער טשינ ןַאלּפ רעד טרעוו ,טפַאשלעזעג רעד ןופ רָאטקעריד

 ךָאנרעד ,שזדָאל ןיא טרילָאדטסַאנ ,1925 ,רעבמעווָאנ-רעבָאטקָא
 -יא סיױרַא רע טרהָאֿפ הקספה ערעננייל ַא ךָאנ .ענליוו ןיא טליּפשעג

 .".ןעדיא ןוא רעטַאעט, טארעפער ַא טימ ןעלױּפ-ןיורק רעב

 -נַארַא וצ עניר ןיא טרדישזַאננַא רע טרעוו ,1926 ,טסונוא ףוס

 | | ,רעטַאעט-שיטועמ עשידיא סָאד ןערישז
 רענליוג רעד ןיא ןיירַא קירוצ יקסווערָאמ טערט ,1927 ,ינוי

 דעביא רע טמענ רעטעּפש םישדח ענינייא ,ןעיצילַאנ ןיא ?עּפורט

 טהיצ רע רעבָא ,"רעטַאעט ןעשידיא רעװָאקַארק, ןופ גנוטייל יד
 | .קירוצ דלַאב ךיז

 רע ואוו ,עניטנעגנרַא ןייק טרישזאננַא רע טרעוו ,1928 ,ראורבעפ

 סירָאמ ןיא טרישזַאננַא רע טרעו טרָאד ןופ .םישדח 8 טליּפש

 טערט רע ואוו ,קרָאי ןינ ןיא רעטַאעט טסנוק ןעשידיא ס'ץרַאװש
 ,"סעטאמש , ןיא "עזַאמ יכדרמ , ,"שטעּפ טגירק סָאװ רעד, ןיא ףיוא
 ס'ווָאקאגלוב ןיא "סריפ , סלַא ,"קובד , ןיא "קידצ רעילָאּפָארימ רעד,

 -היפפיוא ס'ץראווש ןיא ןוא "םשה שודק , סע'שַא ןופ גנורהיפפיוא
 ,"עמבַארד לעקצַאח , סלא "לעווייט ןוא שנעמ ,טָאנ, ןופ גנור

 -ער סלא ָאנַאקיש ןיא טרישזַאננַא רע טרעו ,19929 ,רעטניוו

 -עג רעשיטַאמַארד שירַארעטילשידיא, דעניטרֶא רעד ןופ רעסישז

 ."טטַאשלעז
 ,1980 ,יַאמ ןיא ןוא ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקענקירוצ ,1930 ,ץרעמ

 ,עקירעמַא ןעזָאלרַאפ
 -ָאנ, רעטַאעט רעװעשרַאװ ןיא ןעטָארטעגניירַא ,1980 ,טסונוא
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 רעד רעכיא רעדיוו יקסווערָאמ ךיז טזָאל רעבָא דלַאב ,"שטשָאװ

 ריפסקעש , ןוא ?עקירעמַא ןוא עּפָאריײא , ןעטַארעפער טימ ץניווָארּפ
 ."ןעסיוועג ןעשידיא ןופ טכיל ןיא

 -ידיא רעוועשרַאו ןיא ןיירַא רע טערט ,1951 ,רעבמעטּפעפ ןיא

 -שרע םוצ ,סיױרַא רע טרהָאפ ךָאנרעד ןוא רעטַאעט ןעשיטאמַארד ןעש

 רעביא עּפודט רענעניא ןא טימ עענרוטטטסאג א ףיוא ,לָאמ ןעט/

 -יטנא בילוצ .טעטש 88 געט 60 ןופ ךשמ ןיא גידנעכוזַאב ,ןעלױּפ

 .ןערעו ןעסירעגרעביא ןעננולעטשרָאפ יד ןעזומ ןעסעצסקע עשידיא
 ףוס ,רעטַאעט-סקלָאפ רענליו ןיא רע טרילָארטסַאנ 1931 ןיא

 -יא םייב סאלק ןעשיטַאמַארד םעד רע טריזינַאנרַָא ,1982 ,רדאורבעפ

 .ענליוו ןיא טוטיטסניא ןעשילַאקיזומ ןעשיד

 -רַאפ ןיא טכילטנעמפערַאפ ןערהָאי עטצעל יד טָאה יקסווערָאמ

 -עמא ןוא עּפָאריײיא ןופ ןעבאנסיוא עשידָאירעּפ עשידיא עטסנעדיש

 -צעל רעד ןיא ,רעטַאעט רעביא ןעייסע ןוא ןעלקיטרא ליפ רהעז עקיר

 -רא עשיטסיצילבוּפ ןעכילטנעפערַאפ ןעביוהעגנָא רע טָאה טייצ רעט

 -נָאט ןוא עכילטפַאשלעזעג עניימענלַא ףיוא ןעייסע ןוא ןעלקיט
 .ןענַארפ



 .(*סוילרַא) ַארזַא רעדנַאססעלַא

 1899 ןיא ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ַאדזַא רעדנַאסקעלַא
 רעד טָאה רעטעּפש .רעזייה ןופ רעטלַאװרַאפ --- ןערעטלע יב
 ,לעטָאה ַא טעטלַאװרַאפ רעטָאפ

 -ַאב ,םייה רעד ןיא ךָאנדעד) רדח ןיא רהָאי 15 זיב טנערעלעג
 ןיא טנערעלעג ןוא לֹוש עשיטָאטש יד טגידנעעג ,(שיאערבעה סרעדנוז
 .ןלוש-סגנורינער

 ַארזַא רעדנַאפקעלַא

 ,דניק סלַא ךָאנ קשח א ןעזיווענסיורַא רע טָאה עניב רעד ֹוצ

 ייז ןוא ,רעדודכ ס'תימלע עינָאס טימ רדח ןיא ןעמַאזוצ טנערעלעג

 רעטעּפש ,רעדניק רַאפ "ןעננולעטשרַאפ-קריצ , ןעכַאמ ןענעלפ עדייב

 .גייווצרעבליז ןמלז ןופ רעטַאעמ ןעשידיא ןופ ןָאקיטקעל (*|

 091 ּו
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 רעד רעטנוא "דנוב , ןופ ןעזיירק עשיטַאמַארד יד ןיא לײטנַא ןעמונעג
 ,וָאקינשזָאריּפ .י ןופ גנוטייל

 -טנעפע ןעטשרע םעד ַאדזא טכַאמ רחֲאי 12 ןופ רעטלע ןיא
 "הדוהי, םֶּלֵא תוכאלמ-ילעב ערעטלע טימ ןעמַאזוצ טירטסױרַא ןעכיל
 ,טָאנַאטרעב רָאיטקַא ןופ טקרעמַאב טרעו רע ."ףסוי תריכמ, ןיא

 טנילײטַאב דע .ל?יװעדָאװ ןעשיסור ַא ןיא ןיירַא םהיא טמענ רעכלעוו

 ,ן'ימע-ןב ןופ ןעננולעטשרָאפ-לָארטסַאנ יד ןיא ךיוא ךיז

 -עוואב-רעטייברא רעד ןיא ןעניוצעגניירא ןעראוועג רהֶאי 16 וצ
 ןעפָאלטנַא ןַאד ןוא ,עמרוט רעקשאקול ןיא טריטפערַא ןעסעזעג ,גנוג
 ,"לוש-טסנוק, רעניטרָאד רעד ןיא ןײרַא טערט רע ואוו ,וועיק ןייק
 -לאער ַא ניטייצכיילג גידנעכוזַאב ,יײירעלַאמ ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא

 ךיז טנילײטַאב ןוא ,גרובצנינ ןָארַאב ןופ עידנעּפיטס ַא ףיוא לוש

 -ןָאצװַאלַָאס ןיא ןעלָאר עניילק ןיא דעטעּפש ןוא טסיטַאטס סלא
 -נַאה רעוועיק ןופ טעטלוקַאפ ןעשידירוי ןיא ןיירַא טערט .רעטַאעט
 טניד ךָאנרעד ,רהָאי ?עטרעפ יירד טנערעל רע ואוו ,טוטיטסניא-סלעד

 .ןעגנולעטשרָאפ עשיסור טרָאד טלעטש ןוא רעטילימ ןיא רהָאי ַא רע
 ואו ,ענליו ןייק קירוצ ַארזא טרהָאפ טסניד-רעטילימ ן'כָאנ |

 ץרּפ .ןיירק רעשיטַאמַארד-שידַארעטיל ַא ןענַאטשטנַא ןַאד זיא סע

 ןעסעיּפ ענייז ףיוא טרהיפ ןוא ,ענליו ןיא טלָאמעד זיא ןייבשריה
 -ךָאֿפ עניזָאד יד ןיא ךיז טנילײטַאב ַארזַא .טימ ןיילַא טליּפש ןוא
 ןוא אניקוויר ,תימלע ,רואינש ,שובכַאנ טימ ןעמַאזוצ ןעגנולעטש
 ,ץניוװָארּפ רעשיווטיל רעד רעביא םורא טרהָאפ ןוא ,לַאטנעמולב

 רע טָאה ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד -עד תעב ,טייצ-המחלמ רעד ןיא

 -לעוו רַאפ ,ןעטנענילעטניא עשידיא ןופ זיירק ַא ענליוו ןיא ןעפַאשעג

 שידיא ףיוא סרעטקַאנייא ןערהיפפיוא "רעבָאהביל, טימ טגעלפ רע עכ
 רעציזַאב רעד :לַאפוצ א ןעשעג ןיא לייורעד .ןעדימַאלקעד ןוא
 -יווקער טעוו'מ זא ,גידנעבאה-ארומ ,שטיווערוג ,קריצ ןעגיטרָאד ןופ

 ,זיירק ןעשיטַאמארד םעד רעביא םהיא רע טיג ,קריצ םעד ןעריז

 סע רעכלעוו ףיוא ,גנולעטשרָאפ עטשרע יד טריזינַאגרָא ַאדזַא
 טָאה עּפורג יד ."ןַאמסדנַאפ רעד, ס'שַא ןעראוועג טרהיפענפיוא זיא

 ןעטלַא ן'טימ גידנעטשלופ ןעסיירוצרעביא עבַאנפיוא יד טלעטשענ ךיז

 -רָאפ סלַא עּפורט ם'יקסװַאלסינַאטס ןעמונענ ךיז ןוא ,רַאוטרעּפער
 עטמהיראב רעטעּפש יד ןערָאװעג סע ןיא עּפורנ עניזָאד יד דליב
 -רַאפ רעביא טרילָארטסַאנ ענליוו ןופ טָאה עכלעוו ,"עּפורט רענליוו,

 -ענ ךָאנרעד ןוא ,עשראוו ןיא ןעמוקעג זיא יז זיב ,טעטש ענעדיש-
 .שזדָאל ןייק ןערהָאפ

 -לעװ טימ ,תימלע עינָאס טימ ןעמאזוצ ַארזַא טרהָאפ 1918 ןיא

 עּפרט ַא טימ טליּפש רע ואוו ,ענליוו ןייק ,הנותח טָאה רע רעכ
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 טרעוו סע ןעוו ,סעקיוװעשלָאב יד רעטנוא ןיוש ,ךָאנרעד ןוא ,ןָאזעס ַא

 רערהיפנֶא רעד ַארזַא טרעו ,"רעטאעט-הכולמ-שידיא ,/ א טריזינַאגרָא

 ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ רעטעּפש ןוא ,רעטַאעט ןעניזָאד םעד ןופ

 .דַאבַאש .רד ןוא יקסדָאניױװ .רד ןופ טפַאשרעהעטשרָאפ רעד רעטנוא

 -ווֹּפ רעביא םיובנריב ןוא אזַאלעשז ,תימלע ,ארזַא ןערהָאפ ענליוו ןופ

 רעדיו ןעמוק ןעקאילָאּפ יד ןעו .ןעטנעווַא עשירעלטסניק טימ ןעל

 טריזינַאגרָא ןוא ענווָאק ןייק ּפֶא ַארזַא טרהָאפ ,ענליוו ןיא ןיירַא

 טימ ,ןערָאיטקַא ןוא רעבָאהביל טימס ןיירק ןעשיטאמארד ַא טרָאד

 ּמִא טרָאד ןופ טרהָאפ ןוא ,ץניוװָארּפ רעד רעביא טליּפש רע עכלעוו

 .ןילרעב ןייק

 -לעזעג-רעטַאעט עשידיא  ַא ןילרעב ןיא רע טפַאש 1920 ןיא
 ןוא קורטש ןַאמרעה ,ץניוו ָאעל ,טרַאב ,ןַאמענַארג ,רד טימ "טפַאש

 יד ןערירטסנַאמעד וצ ייז רַאפ ידכ ןוא ,ץיּפש רעד ןָא נייווצ דלָאנרַא
 רע טנעדרָא ,רעטַאעט-שירעלטסניק שידיא ןעליּפש ןופ טייקכילגעמ

 | .ןעטנעווַא עשירעלטסניק ייר ַא ןילרעב ןיא ןייא

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ףליה רעד טימ :סיוא טמענ ןַאלּפ רעד
 ,וָאטַאנ ןַאשזד רָאיטקַא ס'דראהנייר ןוא ,ןעלַאג ירנעה רעסישזער-םליפ

 -שריה ץרּפ טימ טנעפעענ ,1921 ,רעבמעטּפעס ןעט-1 םעד טרעוו

 ןיא רעטַאעט עשירעלטסניק עשידיא סָאד "עמשטערק עטסוּפ, ס'ןייב

 ןעבָאה ןעננולעטשרָאפ יד .עסַארטש-ןעטנַאדנעמָאק רעד ףיוא ןילרעב
 -טינ ַא ןופ ךיוא ןעראווענ טכוזאב ןענייז ןוא םשור ַא טכאמעג
 ןוא ,טכעלש קעוװא ןעהעג ןעטפעשעג יד רעבָא .םוקילבוּפ שידיא

 -פש ,דנאלשטייד רעביא עענרוט א עפורט רעד טימ טכַאט ַאדזַא

 רעשיגלעב רעד .גיצּפייל ןיא נלָאפרעד ןערעדנוזַאב ַא טימ גידנעל

 ,דנַאלָאה ןייק עּפורט יד ןַאד טעבראפ סויצירבַאפ ןַאשז גרוטַאמַארד
 רעד טימ ַארזַא טרהָאפ טרָאד ןופ ,רעסערנ ךָאנ ןיא קלָאפרע רעד ואוו

 ןעטשרע םוצ טרעוװו סע ואוז ,זירַאּפ ןייק ךָאנרעד ,עינלעב ןייק עּפורט
 ןוא ,עזילע-סנַאש רעטַאעט ןעטנַאנעלע ןיא שידיא טליּפשעג לָאמ

 .רעטַאעטײיװסנניק ןיא ןָאדנָאל ןיא רעטעּפש

 טייקניטעט יד טבעלענפיוא טרעוו ,ןילרעב ןיא טמוק ַאדזַא ןעוו

 וצ רעדיו קעווצ ן'טימ ?טפַאשלעזעג רעטַאעט רעשידיא , רעד ןופ

 רעד ןופ ּפאלק םעד בילוצ ."עּפורט רענליוו, עצנאנ יד ןענינייארַאֿפ

 ַארזַא ןוא ,ןעלאפוצ טפַאשלעזעג יד רעבָא ךיז זיא עטוילַאו רעשטייד

 -יא עענרוט ַא עּפורט רעטלעטשעגנעמַאזוצ-ינ רעד טימ רעדיוו טכַאמ
 -ַאמָאט ןופ טרישזַאגנַא רע טרעוו ָאד ,ןָאדנָאל ןוא דנַאלָאה רעב

 .עקירעמא ןייק עּפורט רעד טימס ןעמוק וצ ן'יקסוועש

 בילוצ רעבָא ,ייװדָארב ףיוא ןעליּפש ןָא ייז ןעביוה קראי וינ ןיא
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 ,"פענָאשענ; ןיא רעביא עּפורט יד טהענ ךוסכס ןעכילרעניא ןַא
 .ןָאיני רעד ךרוד טרילונַא טרעו טקַארטנָאק רעד רָאנ

 עדאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא עענרוט ַא טימ ןַאד טרהָאפ ַארזַא
 .עינרָאפילַאק ןיא םישדח 7 רע טליּפש עענרוט ןעטייווצ ַא תעב ןוא

 ,ָאנַאקיש ןיא "עּפֹורט רענליו, רעד טימ רע טליּפש 1998 ןיא
 ןעגיטראד ןיא ןעטערטניירא עּפורט יד זומ ןעצעזעג-ןאינוי בילוצ רָאנ

 .ךָאװ א געט ייווצ רָאנ ןעליּפש וצ רעטַאעט ןעשידיא ןעליבַאטס

 -ייא טימ ןוא ,עּפורט רעד ןופ רָאטקעריד ןיילַא ןַאד טרעוװ ַאדזַא

 -ןָאינוי ענינייא ןוא ?עּפורט רענליו, רעד ןופ רעדילנטימ ענינ

 וינ ןיא ןעליּפש ,1926 ,רעבמעטּפעס ןיא ןָא רע טביוה רעדילנטימ
 ןייק טינ ןעבָאה ןעגנולעטשרָאפ יד רעבָא ,רעטַאעט-ןיצּפיל ןיא קרָאי

 10967/ טייז .עיצקעריד רעד ןופ ּפִֶא טערט ַארזַא ןוא ,,נלָאפרעד
 רעדָא ,ןעטנעווַא עשירעלטסניק ףיוא יורפ ןייז טימ םורָא ַארזַא טרהָאפ
 ,סעּפורט ענעדישראפ טימ ןעגנולעטשרָאפ ענלעצנייא טליּפש

 -נירג רע ואוו ,עינלעב ןייק ןערהָאפענּפָא ַארזַא ןיא 1029 ןיא

 ."עּפורט רענליוו, עיינ ַא ןעּפרעװטנַא ןיא םעד



 (*ןיקלוב) וָאלוב ףסוי

 ןייז .1899 ןיא ענליוו ןיא ןעראוועג ןערָאבעג זיא ןוָאלוב ףסוי

 -יאעּפָארייא-שידיא ַא ןעמוקַאב טָאה רע רחוס ַא ןעוועג זיא רעטָאפ
 -ומיא וצ טייקניהעפ א ןעזיוועגסיורא דניק סלא ךָאנ .ננואיצרעד עש
 ,חביבס יד ןוא ן'יבר ןייז ןעריט

 ."רעבאהביל, טימ טליּפשעג ןיוש רהָאי 12 ןופ רעטלע ןיא = |
 ן'כָאנ ןוא ,ענליוו ןיא רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעראוועג 1019 ןיא

 ווָאלוב הףסוו

 ייב רעטַאעט ןעשיטַאמַארד דעשזדָאל ןיא טייצ עצרוק א ןעליּפש

 .עשרַאװ ןיא "עּפורט רענליוו , רעד ןיא ןיירַא רע טערט ן'צעעינַאּפמָאק

 -ענ סָאװ לייט ן'טימ ווָאלוב טביילב ,ךיז טלייטוצ עּפורט יד ןעוו

 .גיוווצרעבליז ןמלז ןופ רעטַאעמ ןעשידיא ןופ ןַאקיסקעל (*
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 עינעמור ןיא גידנעייז ןוא ,הַאזַאמ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ךיז טניֿפ
 ס'שַא ןופ גנוטייבדאעב ענענייא ןַא ,"יבצ יתבש, ףיוא רע טריפ
 ץנַאג ַא ןוא ,"חישמ ןופ ףוס רעד , ס'יקסווַאלושז ןוא "יבצ יאתבש,
 עקשאי) "רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד, ס'ווָאמיד ןופ גנורהיפפיוא עיינ
 ןיא לָאמ 180 טייג סָאװ ,גרעבנייטש בקעי ןופ טיײברַאעב ,(טנַאקיזומ
 | .עינעמור

 טרעוו ןוא ןָאסידַאק ַאבויל טימ הנותח ווָאלוב טָאה עינעמור ןיא
 ואוו ,עקירעמַא ןייק ןע'צרַאװש ךרוד דהיא טימ ןעטעברַאפ 1926 ןיא
 אל, ןיא "ץרפ, סלא רעטַאעט-טסנוק ןעשידיא ןיא ףיוא טערט רע
 שידיא , רעד ןופ רעסישזער רעד ווָאלוב זיא 1927-29 ןיא .."דומחת
 -ַאב רע ואוו ,ָאנאקיש ןיא ?טפַאשלעזעג רעשיטַאמַארד-שירַארעטיל
 ַא"צ ףיוא טרָאד טרהיפ ןוא ןעגנולעטשדָאּפ יד ןיא ךיוא ךיז טנילייט
 ךָאנ) "ןעמָאנ א ןהֶא ?יּפש ַא, גנוטײברַאעב ןוא גנוצעזרעביא ןייז
 -ךָאד ַא ןופ רעסישזער ךיוא זיא ווָאלװב ,(?טנַאילירב רעד, סלעבעה
 ,עּפורט-רעבָאהביל רעשילגנע רעגיט

 "ץּפורט רענליו, רעד ןיא רָאיטקַא ןוא רעסישזער --- 0
 -םיוא ,1999 ,רעבמעווָאנ ןיא טָאה רע ואוו ,קראי וינ ,סקנָארב ןיא
 עסעיּפ ס'אנזיצַאק ןופ גנוטייברַאעב ןייז ,"קדצ-דג, נ"א טרהיפעג
 | 1 ."םוכוד,

 -סקלָאפ ןעשידיא ןופ רָאטקעריד רעד ווָאלוב זיא --- 1984 ןיא
 עטסניטכיו יד ןיא ףיוא טערט רע וואו ,קרָאו ןינ ןיא רעטַאעט
 .ןעלָאר-טּפיױה



 .ץַאק .8 ףסװ

 ןעטסיטרַא ןא רעקיומ עשידיא עטמירַאב רענליוו

 הרות רפס ןליפַא ,לזמב יולת ?כה,

 ןעדעי ןיא .םימכח יד ץענרע ןענָאז ,"לכיחבש

 ,לעבלוש םירָא ןיילק א ןופ וליפא ,שדוק ןורָא
 -נהעועג .תורות-ירפס עכילטע ךיז ןעניפעג

 -גינייר, יד ןופ ייוצ רעדא סנייא ןיא ךיל

 ןעמ .םיסחוימ יד ,עיטַארקָאטסירַא יד "ןעטייק

 -נעמ ענעטעמַאס רעדָא ענעדייז טימ ייז טריצַאב
 יז טוט ןעמ ,דלָאנ טימ טקיטשעג ךעלעט

 ןוא רעבליז ןעטדימשענג ןופ ןעניורק ןָא
 ןענעייל םוצ סױרַא ייז טמענ ןעמ ;ןעננוצוּפַאב ןוא גנוריצ ערעדנַא
 עטשרע יד ןענייז בר רעד ןוא ןזח רעד .בוט םוי ןוא תבש ןעדעי
 -"?ןמ ןופ עלעטנעמ םעד ףיוא שוק ןעגיטכרָאפסטָאג ַא ןעקירדוצּפָא
 ,רעצעלּפ ערעייז ןופ ףיוא ךיז ןעביוה םיללּפתמ עלַא ,חרות רפס ןעגיד
 ןופ ןעקילב טימ הרות יד ןעטיילנאב ןוא סיפ ערעייז ףיוא ןעהעטש

 ענייפ ןופ עיסעצָארּפ ַא ןופ ץיּפש רעד ןא ןזח רעד תעשב דובכה תארי
 ןוא רעמעלאב םעד וצ ןיב הרות רעד טימ טרישרַאמ םיטַאבעלַאב

 ןעמ ואוו ןחלש םעד ףיוא קעװַא דובכ טימ ןוא גיטכיזרָאפ יז טגעל
 .דובכ ןעבעגנוצּפָא ןָא טשרע רהיא טגנַאפ

 | ; דליב סעטייווצ ַא זיא טָא ןוא

 טימ ,ענילייה ךיוא ,םירפס ךָאנ שדוק ןורֶא ןעבלעז ןיא ןַארַאּפ
 ,ןעדיא ןעמורפ ַא ,רפוס ַא ןופ ןעבירשעג ךיוא ,טלַאהניא ןעגילייח
 ןעהעטש ,םימש תארי ןוא הנווכ טימ ןעבירשעג ,טעמרַאּפ ףיוא ךיוא
 ,עטניסעלכַאנרַאֿפ ,ענעסעגרַאפ שדוק ןורֶא ןיא תורות ערעדנַא יד רעבָא
 ןוא ןעגנוצוּפאב ןהִא ,ןעניורק ןהֶא ,ךעלעטנעמ עטעװעקאילבעגּפָא טימ
 יד וצ ,הרות תחמש יב ,רהָאי גידכעלייק ץנאנ א ךעבענ ןעטרַאװ
 ַאזַא ףיױא טקנוּפ ךיז טמירַאברעד ?הֹוש ןופ יאבג רעד ןעוו ,תופקה
 ֿלַאוָאק א ,רעטסוש ַא ,עכָאלעמלַאב ןעטגיסעלכאנרַאפ ןוא םענעסעגרַאפ
 טימ ןהעג וצ על'הרות אזַא ןיירא םהיא טקור ןוא הלגעדלעב ַא רעדָא
 ַא ןעוט ךעלדיימ-טסניד ןוא תופקה יד וצ רעמעלַאב םעד םורַא רהיא
 יעמירֶא םעד רעביא רעגניפ ענעזָאלבעגנָא ,עקטסרָאש ייווצ טימ שיו
 ןופ ענערָאװעג-גילייה יד ןַאד ןעשוק ,על'הרות ןעמירָא ןופ עלעטנעמ
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 רהיא וצ ןעוועשניו ןוא רעגניפ "טייקנינייר רעד טימ גנורהירַאב

 ."רהָאי 8 דעביא טבעלרעד, : רענערט
 ,ןעננורעקלעפאב עשידיא עסיורג טימ טדעטש עשידיא ,טדעטש

 ןורֶא ןיא םירפס יד יו ,?זמ ןיא גיגנעהּפָא ךיוא ןענייז ,סיוא טזייוו
 0 ,לידבהל ,שדוק

 טדָאטש עניד'לזמ יד ןעוועג סָאד זיא ,"אטילד םילשורי, ,ענליוו
 ךיז טָאה ענליוו ןיא .,דנַאלסור רעטלַא רעד ןופ ,םייה רעטלַא רעד ןיא
 ןכרמ רעד ןעוועג זיא ענליוו ; הלכשה ןוא המכח ,הרות טרירטנעצנָאק

 עקַאט ןוא ,םוטנעדיא-תולנ ןעצנַאנ ןופ רעטנעצ רעגיטסיינ רעד ,ינחור
 ןעדנעטיידאב-ליפ םעד ןענַארקעג ענליוו טָאה ,סיוא טזייוו ,ראפרעד

 סע טניז זַא ,שינערעהוצנָא ןַא ןיא סָאד ."אטילד םילשורי , ןעמָאנ

 רעשידיא ןופ טכיל סָאד ןוא שדקמה תיב סָאד ןערָאװעג בורח זיא

 ןערָאװעג ןעשָאלענסיוא ןיא טייקמאזרעלעג ןוא הלכשה ,המכח ,הרות

 ,לָאמַאכָאנ ןעטביולעגפיוא רעטעּפש תורוד טימ סע טָאה ,םילשורי ןיא

 ,ענליוו ןיא --- ,עמרָאפ רענרעדָאמ ,רעיינ ַא ןיא ,תמא --- ,יינ'ס'םיוא

 ,רענליוו א ןעוועג ךיוא זיא ןואג רענליוו רעד וליפַא ואוו טדָאטש יד

 ןוא ןישזָאלָאװ ,קסניּפ ,קסנימ ,וועשטידרַאב ,סעדָא ,עשרַאוו
 ןענייז ייז ןופ ענינייא -- ,טעטש עשיריא עסיורגנ ,עטנַאקַאב ערעדנַא
 עכלעזַא ןופ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוא ןערָאװעגנ טגיבייארַאפ ןליפַא
 -ַאב עַלַא רעבָא -- ,ץרּפ ןוא םכילע םולש ,ילעדנעמ יו סרעטסיימ
 יד טרַאּפשראפ ןעבָאה ןערַאצ יד ואוו "םוחת, רעד ,טדעטש עטנַאק
 ענליוו ןעגעג זיר ַא טימ ךיילנרַאפ ןיא ןעבלימ יװ ןעוועג ןענייז ,ןעדיא

 -ניטעט רעלערוטלוק ,טײקמַאזרעלעג ,טייקגיטסייג ןופ טיבעג םעד ףיוא
 ,רעניימעגלַא ייס ןוא רעשידיא-ןייר ייס ,גנורעלקפיוא ןוא טייק

 עיצוטיטסניא ןַא שטָאכ ,טוטיטסניא-רערעל רעשידיא רענליוו רעד
 גנוריגער רעשירַאצ רעטלַא רעשירעסערפ-ןעדיא ,רערעטסניפ רעד ןופ
 רעניימעגלַא רעד וצ טרעייטשענייב ליפ רהעז טָאה ,דנַאלסור ןעטְלַא ןיא
 עניילק יד ןיא טנענוי רעשידיא רעד ןופ גנורעלקפיוא ןוא גנודליב
 רעד -- ?יטסָאלדעיסָא ַאטרעשט, רענעסָאלשענּפָא רעד ןופ ךעלטעטש
 עשירַאצ יד ואוו ָאטעהג עסיורנ יד ,סעינרעבונ עכילטע יד ןופ םוחת
 .ןעניואוו וצ ןעדיא עטביוראב-טכער יד טרַאּפשראֿפ ןעבָאה ןערָאטסינימ
 טקישעג ןענייז טוטיטסניא רענליוו ןופ רערעל עשידיא עטריאודַארג יד
 -סקְלָאפ עשידיא) "ישטשילישטוא עינדָארַאנ עיקסיירוועי, ןיא ןערָאװעג
 ךעלטעטש עדנעסיוומוא ,עט'כשוח'רַאפ ,עמירָא ,עניילק יד ןופ (ןעלוש
 ייז .טכיל ןופ ןעלהַארטש עטשרע יד טיײרּפשרַאפ ןעבָאה ייז ואוו

 -ךָאנ יד רַאֿפ גנורעלקפיוא ןופ רענערט-לעקאפ עטשרע יד ןעוועג ןענייז

 ,ךעלטעטש ענעפרָאװרַאפ ענעי ןיא רעדניק עשידיא עדנעצכעל-ןעסיוו
 טכַאמעג ךעלדיימ ןוא ךעלנניא עשידיא ןעבָאה סולפנייא רעייז רעטנוא

 ןעגנַאפעגנָא ;רעביירש עשיסור עסיורג יד טימ טפַאשטנַאקַאב רעייז
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 יד ןוא יקסװעיָאטסָאד ,וועינעגרוט ,לָאנָאג ןופ קרעוו יד ןענעייל

 עשידיא יד ,ייז .ןָאטנַאמרעל ןוא ןיקשוּפ ,וָאסַארקענ ןופ עיזעֶאּפ
 לָאמעלַא טינ ןוא עלַא טינ -- ןעבָאה ,טוטיטסניא רענליוו ןופ רערהעל

 דנַאטשרעדיװ ,טסעטָארּפ ןופ רענרעק יד טעעזרַאפ --- גיניזטסואווַאב
 עכלעוו רעדניק עננוי יד ןופ תוחומ יד ןיא עיצקַאער ןענעג ףמַאק ןוא
 -רעפמעק ןֹופ ןעהייר יד ןיא ןעטַאדלָאס ןערָאװעג רעטעּפש ןענייז
 -ךֶא ערענַאיצולַאװער ערעדנַא ןיא ןוא "דנוב , ןיא ,ןערענָאיצולָאװער
 .סעיצאזינַאג

 -ייצעגנָא ןופ עקשטיּפַאק א קעװַא ,ךיז טכַאד ,ןענייז רימ רעבָא

 -רענליוו יד טעמדיוועג ןייז טלָאזעג טָאה ?עקיטרַא רעד .נעו ןעטנעכ

 .טעּפש וצ טינ ךָאנ ןיא סע ,ָאזלַא .ןעטסיטרַא ןוא רעקיזומ ענעריובעג

 ענליו טָאה טיבעג ןעשילַאקיזומ םעד ףיוא ןעטייקטמיראב ?יפוצ ןייק
 וצ ?אירעטאמ גונענ ןעװעג טינ טלָאװ סע ןוא ןעבעגעגנסיורא טינ

 רימ רעכלעוו רַאפ ,המדקה יד ראפרעד ןוא ,?לעקיטרַא ןַא ןעביירש

 עננערטש יד ןופ ףָארטש יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ןמוזמו ןכומ ןענייז

 ןייק טינ ,ןערעיודאב ןייז וצ ,זיא רעביירש רעד ; רעקיטירק רענליוו
 | ...רענליוו

 רענליװ רעד, ,יקסנושַארטפףךיײטשנעװעל דוד לאוי ןוח
 | ,"ל'תיבהילעב

 ןענייז ןעטייקכילנעזרעּפ עטמירַאב ס'ענליוו ןופ רעטסייר םעד ןיא

 עכלעוו רעקיזומ ןינמ ןעבלַאה א ןופ ןעמענ יד ןעבירשעגניירא ךיוא
 רעד ןופ ןעטיבעג ענעדיישראפ ףיוא טמיראב טכַאמעג ךיז ןעבָאה
 זיא עּפורג רעניילק רעזיד ןופ רעטשרע רעד .טסנוק רעשילַאקיזומ
 עשירַאדנענעל ַא ,טלעוו רעשיסקָאדָאטרָא רעשידיא רעד ןיא טמיראב
 סעמעוו םורֵא ןזח א ,רוד רעזנוא ןופ קעװַא טייוו .,טייקכילנעזרעּפ

 ,סעדנענעל עשיטנַאמָאר ,ענהעש טבעוועגמורא טָאה קלאפ סָאד ןעבעל

 -שט םעד רעטנוא טנַאקַאב ,יקסנושארטס-ןייטשנעוועל דוד לאוי ןזח

 -."לעסעבעלאב רענליוו רעד, ןעמָאנ ןעווַאק
 ,ואביל ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ?לעסעבעלַאב רענליוו, רעד

 ןייז זיא רהָאי 10 ןערָאװעג טלַא ןיא רע ןעוו ןוא ,1816 ןיא ,דנַאלרוק

 ,"ןזח רעיוביל רעד, סלא טנַאקַאב ןעוועג ,יולה שריה-יבצ 'ר ,רעטָאפ |
 טָאה רע ואוו ,ענליו ןיא ןזח-טדָאטש סלַא ןערָאװעג ןעמונעגנפיוא
 ."עּפש רעד ,דוד ל?אוי רעניילק רעד .עילימאפ ןייז טימ טצעזאב ךיז

 -יזומ ענדריווקרעמ טגייצעגסױרַא ןיוש טָאה ,"לעסעבעלַאב , רעגידרעט

 ןיוש טָאה ;רהֶאי 8 ןעוועג טְלַא ןיא רע ןעוו ןעטייקגיהעפ עשילַאק

 ןוא ןעגניז ןעסיז ןייז טימ ,םיניבמ ,ןעשנעמ טרעביוצאב טלָאמעד)
 | .ןעליּפש-לעדיפ

 ןיא עלענניא סָאד ןעוו ,ןענעייל םעד ךָאנ ,תבש ןעסיוועג ַא ןיא
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 ףיא טלעטשעגקעװַא רעטָאפ ןייז םהיא טָאה ,רהָאי ףפע ןעוועג טלַא

 "ןקרוּפ םוקי, ןעגָאז ןעסייהעג םהיא ןוא ךומע םעד ייב לעקנעב ַא
 דֶלַאב ךיז טָאה הליפת לעב רעקנינילק רעד ."םימחרה בָא, ןוא

 ךיז ,עיצַאזיװָארּפמיא ןוא עיזַאטנַאפ ןופ טלעוו רעד ןיא טזָאלעגקעװַא

 ייוצ יד ?טגָאזענּפָא, טָאה רע ןעו ןוא םילכ עלַא ףיוא טזָאלוצ

 -קַאפעג רעסיורנ רעד ןיא םלוע רענליוו רעד זיא ףסומ רָאפעב תוליפת
 א

 רענליוו רעד , ,יקסנושַארטס-ןייטשנעװעל דוד לאוי ןוח

 ."ל'תיבה-לעב

 -רַאפ םעד ףיוא ןוא ט'פושיכ'ראפ יו ,טפַאגרַאפ ןעבילבעג ?הוש רעט

 ךיוא טזומעג ןיוש רע טָאה םיאבג יד ןופ ןוא םלוע ןעצנאג ןופ גנַאל
 ןיא ןענװַאד ןייז ןופ קורדנייא רעד ןוא ,ףסומ ןעצנאג םעד ןענווַאד
 יד ףיױא שממ לעד'נזח עניילק סָאד טָאה ןעמ ז8 סיורג יױזַא ןעוועג

 | | .ןענָארטעג טנעה

 רענליו רענידסלָאמאד רעד זַא ,טיױו ױזַא ןעגנאנרעד ןיא סע

 -אב טָאה (ןושַארטס יכדרמ) סענייר יכדרמ 'ר ,הקדצ-לעב ןוא ריבנ



 001 ןעטסיטרַא ןוא רעקיזומ עשידיא עטמירַאב רעגליוו

 ןייז ןעבעג םהיא ,םעדייא ןַא רַאפ ן'דוד לאוי ןעמענ וצ ןעסָאלש

 ןערָאװעג טלַא זיא רע ןעוו .בייו ַא ראפ ,על'הנח ,רעטכָאט ערעטלע
 יד ןוא רעטכָאט ס'נושַארטס טימ טאהעג הנותח רע טָאה רהָאי 8

 ױזַא ןוא ,"לעסעבעלַאב רעד, ןעפורעג עביל טימ םהיא ןעבָאה רענליוו
 -נוא ,טלעוו רעשידיא רעצכאנ רעד ייב ןערָאװעג טניבייארַאפ רע זיא

 ."לעסעבעלַאב רענליוו רעד, ןעמָאנ םעד רעטי
 ןעסָארדרַאפ רעבָא סע טָאה ,טוג ןעװעג טלָאװ סעלַא

 ןעהור טינ ןָאק ,ןעדיילרַאפ טינ ןעק ,עודיכ ,רעכלעוו ,גרטקמ-ןטש םעד
 ,רובצ-חילש ַא וצרעד ךָאנ ,ןעדיא ןעמורפ ,ן'רשכ ַא טהעז רע ןעוו

 טגעלרַאפ ןטש רעד ךיז טָאה .ןעטייל ייב ןוא טָאנ ייב ןעמונעגנָא
 ,רשיה ךרד ןופ ןערהיפוצּפָארַא םהיא ?עסעבעלַאב ןעמירַא םעד ףיוא

 -ָאּפמָאק-ערעּפָא ןעשילױּפ םעד טימ רעהירפ טנעקאב םהיא רע טָאה
 -קרעמ א ,ןיפערג רעשיליוּפ ַא טימ םהיא ךרוד ןוא ,ָאקשוינַאמ ,רָאטיז

 לשכנ זיא ןזח רעד ןוא ןירעגניז עשירעלטסניק א ןוא טייהנהעש ענידריוו
 | | ...ןערָאװעג

 רענייר ,רענידרעייפ ןייז ןופ טכַאלעגסיוא ךיז טָאה ןיפערג יד

 רעטנוא ןופ ןעדָאב םעד ןערילרַאפ טָאה לעסעבעלַאב רעד .עביל
 ךיוא ןוא עלעטש ןייז ,בייוו ןייז ,םייה ןייז ןעריולרַאפ ; םיפ ענייז

 ,ןערָאװעג ענושמ זיא רע --- דנַאטשרַאפ ןייז
 ןעגָארקעגקירוצ טָאה רע : רעטייו טלהעצרעד עדנענעל יד ןוא

 ןייז ףיוא טעמכ ןיוש ןוא טיוט ןייז רָאפעב ץרוק דנַאטשראפ ןייז
 ןימ א ,הליפת עסיוועג א (ןעגנוזעג) טגָאזעג רע טָאה טעב-ןעטיוט

 זיוה םורא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ רעטנעזיוט ןוא ,יודיו
 ,עסייה טימ ןעסָאנאב ךיז ןעבָאה ,המשנ-תאיצי ףיוא טרַאװעג ןוא
 | .ןערערט עגידוז

 - .יקסװָאדָאג דלָאּפָאעל

 ,טרָאס רעדנַא ץנַאג ַא ןֹופ ןענייז רעקיזומ רענליוו ערעדנַא יד
 ןענייז ייז ןופ ייוצ .טייצ רענענייא רעזנוא ןופ ןעשנעמ ןענייז סָאד
 -ָאיצַאנרעטניא ןַא טימ ןעטסיטרַא עטנעקרענַא-?ַאסרעווינוא עטמירַאב

 ,עיצַאטוּפער רעלַאנ

 זיא ,רערעטלע רעד -- טסייה סָאד ,ייווצ יד ןופ רעטשרע רעד

 רענעטנאילירב ,רָאטיזָאּפמָאק רענרעדָאמ רעפסיורג ,יקסווָאדָאג דלָאּפָאעל
 ןעריובעג ןיא יקסװָאדָאנ .רערהעל-רעטסיימ ןוא זָאוטריױװ-טסינַאיּפ

 עקַאט זיא סע ןוא .,1870 ,רַאורבעפ ןעט3 םעד ענליוו ןיא ןערָאװעג

 -נָאק ןעטשרע ןייז ןעבעגעג טָאה יקסווָאדָאג ואוו ענליוו ןיא ןעוועג

 .רהָאי 9 ןעװעג טלַא ןיא רע ןעוו טרעצ |

 רעד ןיא טנעדוטס סלא ןעמוקעגנָא זיא יקסווָאדָאנ ןעוו ,1883 ןיא

 רע טָאה ,רהָאי 18 ןופ ל'רוחב ַא ,"קיזומ ןופ עלושכָאה , רענילרעב
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 יו םעד ןענעוו ןעננוניימ עטלעטשענטסעפ ענעגייא ענייז טאהעג ןיוש

 .ןענופעג טָאה רע .ןעליּפש-ַאנאיּפ ןופ טסנוק יד ןענרעל ףרַאד ןעמ

 רעטמיראב רעד ןיא טכיררעטנוא ןופ עמעטסיס יד ,ןענרעל סָאד ןַא
 ַא ;עוװיסערגָארּפ טינ ןוא עּפמעט א ,ענעקורט ַא רהעז ןיא עלוש

 ענינייא טעידונעגּפָא טרָאד ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא ,ענַאלבאש

= 

 ,1870 ,8 .בעפ ,עגליוו ןיא .בעג ,יקסווָאדָאג דלָאּפָאעל

 -עמַא ןייק רוט-טרעצנַאק ַא ףיוא טזָאלענסיורא ךיז רע טָאה ןעטַאנָאמ
 | .רהָאי 14 ןעוועג טלַא ןַאד ןיא רע .אקיר

 טינ טונימ רעניצנייא ןייק ףיוא טָאה טסינַאיּפ רעגנוי רעד רעבָא
 טלָאװעג טָאה רע ;ןערידוטש רעטייוו ןענעוו ןעטכארט טרעהעגפיוא

 ןעשילַאקיזומ ןעשירַאגננא ןעטמיראב םעד וצ רעליש סלַא ןעמוקנָא

 ,רַאמייװ ןיא טניואוועג טלָאמער טָאה רעכלעוו ,טסיל ץנארפ --- ןואג

 ןופ גנושיוטנע ערעטיב יד ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ ,דנַאלשטייד



 608 | ןעטסיטרַא ןוא רצקיזומ ףשיריא עטמירַאב רענליוו

 ןייק גידנעמוקנֶא טָאה רע ןעוו ,רעלטסניק ןעננוי ןעזעיציבמַא םעד

 .ןעברָאטשעג טשרע זיא טסיל זא ןענופענסיוא אּפָאריײא

 רַאפ ןערָאװעג טלעטשענרָאפ יקסװוָאדָאנ ןיא רעטעּפש רהָאי ַא
 גידנעבָאה ,רעכלעוו ,ןעס-ןעס ל?ימַאק ,רעטסיימ ןעשיזיוצנַארפ םעד

 -מָאק ענענייא ענייז גידנעליּפש רעלטסניק ןענירהאי-14 םעד טרעהעג
 טָאה ןוא בוט-ןבא ןַא ןָא יו םהיא ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ,סעיציזאּפ

 .גנוהיצרעד רעשילַאקיזומ ןייז ןיא סערעטניא ןעכילנעזרעּפ ַא ןעמונעג
 טָאה ןוא רעלטסניק-"טסולרעדנַאװ, א ןעוועג רעבָא זיא סנעס-ןעס
 גינעו טאהענ טָאה יקסוװָאדָאנ ןוא דנַאלסיױא ןיא טריטרעצנָאק טפָא

 רעד זַא סיוא טמוק םורַא ױזַא .רערהעל ןעסיורג ןייז ןֹופ ןעצונ
 -ןןָאדָאנ דלָאּפָאעל ,רָאטיזָאּפמָאק-טסינַאיּפ רעטמיראב-טלעוו רעגיטציא
 ןייז ןעװעג ;"?עקשטואָאמַאס, א ןעפור ןעסור יד סָאװ זיא ,יקס
 | | .יבר רענענייא

 ןעלעטשּפָא ךיז ןעלָאז רימ ןעוו ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סע

 -יירנרעד עסיורג ס'יקסווָאדָאג ןעגעוו ןעטייהלעצנייא ןיא ןעביירשאב
 ןוא ,רערהעל-רעטסיימ סְלַא ןוא טסינַאיּפ ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא ןעננוב
 עשילַאקיזומ עלַא ןיא טסיטרעצנָאק סלא ןענלָאפרע עניזיר ענייז ןענעוו

 ,עקירפַא ןיא רַאנָאז ןוא טנעירָא ןיא ,אקירעמַא ,אּפָארייא ןופ םרעטנעצ
 ןופ רענייא נָאט-וצ-טנייה ןזיא יקסווָאדָאנ .עיזַא ןיא ןוא עילַארטסיױא

 ,רעקיזומ ענידעבעל עסיורג רָאג עכילטע יד

 ,ץפח ַאשַאי

 -עג ןיא עלעניו סעמעוו ,רעלטסניק רעטמיראב-טלעוו ַא ךָאנ

 .ץפח ַאשַאי זיא ,ענליוו ןיא ןענַאטש
 ,1901 ,רַאורבעפ ןעט2 םעד ענליוו ןיא ןערָאװעג ןעריובעג זיא ץפח
 עלעדיפ םוצ ןעניוצעג ךיז ןעבָאה ךעלעטנעה עקניניילק ס'אשאי

 -ּפַאלּפ טנעקעג ךָאנ טָאה רע רָאפעב ,יבייב ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו
 ,דנאטשנעגעג רעטשרע רעד ."ַאּפ, ,"ַאמ , ןופ ןעבליז עטשרע יד ןעל
 -רהַאוו זיא ,ךעלעניוא ס'דניק םעד רַאפ טלעטשענרָאפ ךיז טָאה סָאװ

 ןוא ,רעלדיפ א ןעווענ ןיא רעטָאפ רעד .עלעדיפ א ןעוועג ךילנייש
 -עג רעטָאפ ןייז םהיא טָאה רהֶאי יירד ןערָאװעג טלַא ןיא ַאשַאי ןעוו

 ןיא ןעמוקעננָא ַאשַאי ןיא רהֶאי 8 ןצ .,לעדיפ ןעליּפש ןענרעל ןעמונ

 .ןיקלַאמ ןעוועג זיא רערהעל ןייז ואוו ,לוש-קיזומ סגנוריגער רענליוו רעד
 .שילַאקיזומ ןעװעג זיא ענליוו ןיא עילימַאפ-ןיקלַאמ עצנַאג יד

 ַאשַאי ןופ ערעיראק רעד ףיוא ןעלעטשּפָא טינ ָאד ךיז רימ ןעלעוו
 ,ןעגָאז ןיולב ןעליו רימ .רעלטסניק רעלַאנַאיצַאנרעטניא סלא ץפח
 -לעדיפ עטמיראב-טלעוו עּפורג רעניילק רעד ןופ רענייא זיא ץפח זַא
 יד ףיוא ןעלהעצרעביא ןעק ןעמ ?הָאצ סעמעוװ עּפורג ַא ,רעליּפש

 טרָא ןעכלעוו ףיוא ,ואוו ,ןעדיא ,בנַא ,עלַא --- דנַאה ןייא ןופ רעגניפ
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 וצ רעטנוא טינ ךיז רימ ןעמענ עּפורג רעד טָא ןעשיווצ טהעטש ץפח
 -פיוא רעלעודיווידניא ןופ ךַאז ַא ןעמעלַא ךָאנ זיא סע ןוא ןעלייטרוא
 -יטירק עלַא ןענייז ךַאז ןייא ןיא ,קַאמשעג ןעכילנעזרעּפ ןוא גנוסַאפ

 -נאילירב יד טציזאב רע :ןעליּפש סע'צפח ןעגעוו גימיטשנייא רעק
 רע, .סינכעט ענעמָאקלָאפ ,עטסזָאלרעלהעפ ,עטסגיסילפ ,עטסנעט
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 .1901 ,2 .בעפ ,ענליוו ןיא .בעג ,ץפח עשַאו

 -עג רעקיטירק עשילגנע יד ןעבָאה ,"תועט ןייק טינ לָאמנייק טכַאמ

 ,םהיא ןעגעוו טגָאז

 ,וָאדַארגָאניװ ףסוי

 -עװעג א ןיא טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןופ רענליוו רעטרעפ רעד

 .ןןָאדַארגָאניװ ףסוי ,רענניז ערעּפָא רעסיורג רענעז
 ןיא ןערעטלע עמירָא ייב ןערָאװעג ןעריובעג זיא ווָאדַארנַאנױװ



 008 ןעטסיטרַא ןוא רצקיזומ ששידיא שטמירַאב רטנליוו

 ןוא רענשזריק א ןעוװעג ןזיא ,ןגנמ א דיא ַא ,רעטָאפ ןייז - ,8
 .ךדומע םוצ -- "?לעטערב םוצ , ןעּפַאכוצ טפָא ךיז טנעלפ

 יד ייב ?'ררושמ ַא סלַא ןעננַאפעננָא טָאה ףסוי רעניילק רעד

 רעטעּפש ןוא רעבליזנייפ ןזח ייב רעהירפ ,םינזח רענליוו עטמיראב
 -אב טָאה ווָאדַארגָאנױו .,יקסווָאליײכימ רָאטנַאק ייב ,?הוש רָאכ ןיא

 : ערעירַאק רעשיטסיטרא ןייז וצ געוװו ןייז ףיוא ןעגנורעטש ליפ טנענענ |

 .1868 ןיא ענליוו ןוא .בעג ,ווָאדַארגָאניוו ףסוו

 ןעננונלָאפרַאפ ,רעננוה ,תורצ ; ןעגעלָאק עשידיא-טינ דצמ האנש-האנק
 וצ טבערטשעג ןוא טרעגנוהעג טָאה רע ןעוו ,ייצילָאּפ רעשיסור ןוֿפ

 "?ָאװטסלעטישזיָאװַארּפ, ןייק נידנעבָאה טינ ,עווקסָאמ ןיא ןענרעל
 .ןערַאצ עשיסור עטלַא יד ןופ טָאטש "רענילייה , רעד ןיא (טכערניואוו)
 ַא ןופ ןענרעל םוצ קשח ןוא הדמתה רעד טימ .,ווָאדַארנָאנױװ רעבָא
 ןייז וצ ןענָאלשרעד ךיז טָאה --- וצרעד רענליוו ַא ןוא --- קאווטיל
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 ןענַאטירַאב-ערעּפָא עטסטנענימָארּפ יד ןופ רענייא ןערָאװעג  ;ל?יצ

 יד ןיא םעדכָאנ ןעננוזעג םיאנוש יד סיעכהל ףיוא ןוא דנאלסור ןיא

 .טרעטש עשיסור-טכע עלַא ןופ סרעטַאעט-ערעּפָא עסיורג

 ערעיראק רעשילַאקיזומ ס'ווָאדַארנָאני ןיא עטסנידריווקרעמ סָאד

 ןעבענענּפָא טָאה רע יו םעדכַאנ :םַאטש ןייז וצ "םוקקירוצ , ןייז זיא

 ןוא עשיסור נידנענניז ,ןערהָאי עטסעב ענייז ערעּפָא רעשיסור רעד

 ןערָאװעג ןוא אקירעמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא ,סערעּפָא עשינעילַאטיא

 -סטָאנ ,רעמורפ ַא עקַאט רָאנ ,ןזח א ךיז יױזַא טָאלנ טינ רעבָא .ןזח ַא

 וצ טקעּפסער ןוא תובהלתה טימ ,םימש ארי א ןזח א ,ןזח רעניטכרָאפ

 -ַאניוו ןערעה וצ טייהנענעלעג ַא טַאהעג טָאה דעביירש רעד .תונזח ןייז

 קירוצ רהֶאֹי עכילטע טימ רוּפכ םוי ןוא הנשה-שאר ןענוװַאד ן'ווָאדַארנ

 -לערעּפ ןייז ,חסונ ןייז ,ןענווַאד ןייז ןוא ,רעטַאעט רעליווזנָארב ַא ןיא

 -קרעמ א טכאמעג טָאה "ןענָאז , ןייז ,ירבע עשיווטיל ,רענליוו עניד

 -עג טלָאמעד ךיז טָאה ריס .קורדנייא ןעדנעשאררעביא ,ןענידריוו

 דיא ַא טהעטש טָא .,לָאמעלַא רענליו ַא טביילב רענליוו ַא : טכארט
 ;טלָאנענּפָא סעצנָאװ יד וליפַא ,תואּפ ןוא דרָאב ןהֶא ,רעטלָאנעג ַא
 ףיוא ןעננוזעג ,םייוג ןעשיווצ ןעוועג ןערהָאי עלַא ןיא סָאװ ,דיא ַא

 -קירוצ רע זיא טָא ןוא --- ,שידיא ףיוא טינ רעבָא ,תונושל םיעבש עלַא
 ,"תויכלמ , א ,ןענװַאד ַא "קעווא טנעל  ןוא קלאפ ןייז וצ ןעמוקעג
 ענייז עֶלַא זיא רעכלעוו ןזח א יו ױזַא ,"תורפוש , ןוא "תונורכז,

 ..רענליו ַא -- רומע םעד ייב ןענאטשעגנ ןערהָאי

 רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד --- יקפנישמור ףסוי
 | | .עטערעּפָא

 רעשידיא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ,רעקיזומ רענליוו א ךָאנ ןיא טָא ןוא
 "וינעווע רעד ףיוא, ןוא ןײמענלַא ןיא סָאנ רעשידיא רעד ףיוא רעקיזומ
 -עַּפֶא רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד ןיא רע ..לעיצעּפס

 -ָאלעמ עטבייל ,ענהעש ןופ לַאװק רעדנעמַָארטש ַא ,קרָאי וינ ןיא עטער
 ךיז טסיוטש רהיא .רעטנוא ןעמורב ןוא ךָאנ ןעגניז עֶלַא עכלעוו סעיד
 םהיא ןענעוו רעבָא .ן'יקסנישמור ןעניימ רימ זא ,ןָא אמתסמ ןיוש
 ַא ,ןעטײהנעגעלעגנַארעטַאעט ןיא "ץעּפס, א ןעביירש אמתסמ טעװ
 -רַא ?עקיטש) ?בַאשזד , ןערעסעב ַא ןעכַאמ טעװ רע ןוא ,לַארטַאעט
 ,לעקיטרַא ןעזיד ןופ רעביירש רעד יו (טייב

 .וװָאקינשזָאריּפ .י

 רעד זיא רעקיזומ רענליוו יד ןופ עּפורג רעד ןיא רעטצעל רעד
 טצעל םוצ טזָאלעג םהיא ןעבָאה רימ .וָאקינשזָאריּפ רענעברָאטשראפ
 ; עטנָאמרעד רעחירפ יד ןופ גיטכיוו רעגיצניוו ןעוועג זיא רע לייוו טינ
 .ענידעבעל יד ןופ ןעטיוט םעד ןעדיײשּפָא טלָאװעג טושּפ ןענָאה רימ

 ןעמ ןעוו שידיא ףיוא ןעמ טנָאז ,?טדײשענּפָא טייוו ןייז רע לָאז,



 60ז ןטטסיטרַא ןוא רעקיזומ ףשיריא עטמירַאב רטנליוו

 ןעליו רימ ןוא ,ענידעבעל טימ ךיילנרַאפ ןיא ןעטיוט ַא ןופ טדער

 ,ןערהַאי עננַאל ,עננַאל רַאפ ךָאנ זנוא טימ רעקיזומ רענליוו ענידעבעל יד
 ,רענעריובעג רענליוו ןייק ןעוועג טינ וליפַא זיא ןוָאקינשזָאריּפ

 ,טיבעג ןעשילַאקיװומ םעד ףיױא טײברַאעג ןוא טבעלענ רעבָא טָאה

 .ןערהָאי עליפ עקירעמא ןוא ענליוו ןיא קיזומ ןופ ערהעל יד טיײרּפשרַאפ
: 
 ג

 ,1999 ,ינוי ןעט4 ,קראי וינ ןיא .טשעג ,ווָאקינשזָאריּפ .ו
 .רהָאי 74 ןופ רעטלע ןיא

 רעליּפש רעשירעלטסניק ַא ןעוועג זיא ,טנַאקַאב יו ,ווָאקינשזָאריּפ -|
 "רע רענענייא ןייז ךרוד טָאה רע .אניטרעצנַאק רעשילננע רעד ףיוא
 םעד ןופ ןעטייקכילנעמ יד טרעטיירברַאֿפ ןוא טרעסעברַאפ גנודניפ
 רעד ףיוא ןעליּפש וצ יווװ עדָאטעמ ַא ןעפַאשענ טָאה רע ,טנעמורטסנוא

 -עסיטנַא רעשיסור רעד זַא ,טמַאקלָאפרַאפ ױזַא יז טָאה ןוא ַאניטרעצנָאק
 ס'ווָאקינשזָאריּפ ןעדהיפנייא ןעסייהעג טָאה רעטסינימ-סגנודליב רעשיטימ
 .ןעטוטיטסניא-רערהעל עשיסור עּלַא ןיא סרעטסעקרָאדַאניטרעצנָאק
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 רעטסײמלעּפַאק רעשירעטילימ ןעווענ טייצ ןייא זיא ווָאקינשזָאריּפ
 .טוטיטסניא-רערהעל רענליוו םעד ןיא רערהעל ןוא

 ןעמ ןוא ,אקירעמַא ןייק ןעמוקעג וָאקינשזָאריּפ זיא 1012 ןיא

 ,רעטשרע רעד טעמכ ,רענָאיּפ רעד ןעוועג ָאד זיא רע זַא ןענָאז ןעק
 רעשילאקיזומ רעשידיא ןופ ןייטשלעקניו םעד טנעלענ טָאה רעכלעוו

 -סיוא זןיא סע סָאװ ןופ ,רענרעק יד טעעזרַאפ טָאה רע .טייקניטעט
 עשידיא עסיורג יד סלַא טנַאקַאב טציא ןיא סָאװ סָאד ןעפקאוועג

 .דנעגעגמוא ןוא קרָאי וינ ןיא ןערָאכ

 -ענ א ןעװעג טָאלנ ווָאקינשזָאריּפ זיא טייקשילַאקיזומ ןייז ץוח
 ןדמל א דיא ַא ןוא שנעמ רענעזעלאב ןוא רעטנעגילעטניא ,רעטעדליב
 -יישרע ענעטלעז ַא רָאג ןיוש ןזיא סָאד ןוא --- רעביירש רענייפ ַא ןוא
 -לפיפ אזא ןעזייואב ןענעק רענליו ןיולב .רעקיזומ ןעשיווצ גנונ
 .תופירח ןוא טייקגיטייז

 ,(ןייטשרעבליז השמ) ווָאליַאכימ שטיװָאנַאװיא ליאַאכימ

 ערעּפָא עטמירַאב רָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא וָאליַאכימ .מ
 ןעני'דובכב א ןעמונרַאפ טייצ ןייז ןיא טָאה ןוא דנַאלסור ןיא רעגניז

 -1884 ןערהַאי יד ןיא .טלעוו רעשילַאקיזומ רעשיסור רעד ןיא ץַאלּפ

 נרוברעטעּפ ןיא ערעּפָא רעכילרעזייק רעד ןיא ןעננוזעג רע טָאה 6
 .רעזייק ןעשיסור ןופ גנילביל א סלַא ןעראוועג טכַאדטַאב ןזיא ןוא

 ןיז .18288 רהָאי ןיא ענליוו ןיא רע זיא ןעראוועגנ ןערָאבעג

  טָאה דניק סלא .רעלומ א -- רעטייברא רעמירָא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ

 .םינזח רענליוו ייב רעפלעהַאב ַא סלַא ןעננוזעג רע

 עניטפַאז ןוא עקרַאטש ךילנהעוועגרעסיוא ןַא טָאהענ טָאה רע

 -נענײא-רוטארַאלָאק ןוא עשיטַאמַארד ,עשיריל טימ עמיטש רָאנעט
 | | .ןעטפַאש

 סלא עיצַאטוּפער עסיורג ַא ןעברָאװרע ךיז טָאה רע יוװ םעדכָאנ

 ןופ זַא ,טנַאסעדעטניא זיא סע .ט'דמש'ענ ךיז רע טָאה רעגניז-רָאנעט

 -נָא עיצַאטוּפער ןייז טָאה ט'דמש'ענ ךיז טָאה רע יו ןָא טנעמָאמ םעד
 רעד ןופ רעטנורא ןזייונעפוטש ױזַא ןיא רע ןוא ןעלַאפ ןעביוהעג

 | .ענעצס

 -ענ רע טָאה ענעצס-ערעּפָא יד ןעזָאלרַאפ טָאה רע יו םעדכָאנ

 .גנַאזעג טנערעלעג טָאה ןוא עלוש עשילַאקיזומ א טנעפע

 -עלַאב רענליוו , ןעגעוו לַאירעטַאמ רעשיפַארגַאב רעד :גנונעקרענַא
 רעד טימ ,"עיגרוטיל רעשידיא ןופ רעגערט-רוטלוק , ןופ ןעמונעג זוא "לעס

 ןופ ,יקסווָאקדולַאז והולא רָאטנַאק ,רבחמס םעד ןופ שינביולרע רעגילעפעג

 | .קרָאוינ



 ,ןילדע םַאיליװ

 .יקסנישמור ףסװי

 ןעבעל-תולג ןעשידיא ןופ םייח עטלַא יד

 ַא טקישעננײרַא עקירעמַא ןייק רעהַא טָאה
 רעדניק עטסלופטנַאלַאט ערהיא ןופ לָאצ עשביה
 ;טרעדנוהרָאי ןעבלַאה םענעננַאנרַאפ םעד ןיא

 טכַאמענ טָאה וצרעד נארטייב ןעשביה ַא ןוא

 טָאטש יד -- ענליוו טָאטש עשיווטיל עטלַא יד

 -נוהרָאי ןעטנעצטכַא ןיא ןואנ ןעטמירַאב ם'נופ
 עּפורט רעטַאעט רעטמיראב רעד ןופ ןוא טרעד

 ,טרעדנוהרָאי ,ןעטסניצנַאװצ ,ןעניטנייה ןיא

 רענליו רעד טימ םעטָא ןייא ןיא ןואנ רענליוו םעד ןָאמרעד ךיא
 ןיא .ענליוו רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא טסַארטנָאק רעד לייוו ,עּפורט
 סָאװ ,רוטלוק רעד ןופ טייקניטרַאנעדיײשרַאֿפ יד ּפִא ךיז טלעגיּפש םעד

 .טלעוו רעטלַא רעד ןופ לעקניווװ םענעי ןיא טצָארּפשעג טָאה

 -םדנַאל רענליוו יד ןעשיווצ סָאװ ,טינ שודיח ןייק רעבירעד זיא'ס
 ןענעו .תוחוכ עשירעפעש ליפ ױזַא ךיז ןעניפעג עקירעמַא ןיא טייל
 רעטמירַאב רעד ןיא סָאד .ןעדייר ָאד ךיא ליוו תוחוכ יד ןופ ענייא

 ןעשידיא ןופ רָאטקעריד רעשילַאקיזומ רעד ,טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 | .יקסנישמור ףסוי ,רעטַאעט

 רָאי גיסיירד יו רהעמ עקירעמַא ןיא ָאד זיא יקסנישמור ףסוי
 ןעשידיא םייב גיטעט זיא רע זַא טרעדנוהרָאי לעטרעפ ַא ןיוש זיא'ס ןוא

 טנַאה ןייז טלהיפענ קרַאטש ךיז טָאה טייצ עצנַאנ יד טעמכ .רעטַאעט

 עשילַאקיזומ יד ,עטערעּפָא יד --- רעטַאעט ןעשידיא ןופ לייט ןייא םורַא
 טימ טעוװעדנופעגנייא ךיז רע טָאה טיבעג םעד טָא ףיוא ןוא ;עסעיּפ
 .עקירעמַא ןופ ןעבעל רוטלוק ןעשידיא ם'ניא ןעלצרָאוװו עפיט

 רעטלַא רענעי ןיא עקַאט ןוא רענעריובעג רענליוו ַא זיא יקסנישמור
 ןעמוק ןעביוהעגנָא דניק גירָאי 8--4 סלַא ךָאנ רע טָאה טָאטש רעשידיא
 ןופ טנעגיריד םייב .טסנוק רעשילַאקיזומ רעד םימס גנורירַאב ןיא

 ןיא טכיררעטנוא עטשרע ןייז ןענָארקעג רע טָאה ןזח-טָאטש רענליוו

 רעד עקשֶאיה ןעפורענ םהיא ןעמ טָאה רעטעּפש רָאי ַא ןוא קיזומ

 רע זיא ,דנַאנַאכָאנ רהָאי עכילטע רַאפ ,ךָאנרעד ."רעסערפ-ןעטָאנ
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 טלַא רע זיא ןעצנַאג ןיא ןוא ,םינזח ענעדײשרַאפ טימ ןערָאפעגמורַא

 -ַאב עטשרע ןייז טכַאמעג טסירָאכ סלַא טָאה רע ןעוו ראי 13 ןעוועג

 ,ענרָארג ןיא ןעוועג זיא סָאד .רעטַאעט ןעשידיא טימ טפַאשטנאק
 .עּפורט יקסנימַאק עטסואווַאב יד טרילָארטסַאנ טָאה טרָאד תעב

 -עגניֵא העירז עשילַאקיזמ יד זיא ,ןהעז םעד ןופ ןעק ןעמ יו

 ןייז ןופ ביֹוהנֶא ם'ניא המשנ ס'יקסנישמור ףסוי ןיא ןערָאװעג טצנַאלפ
 .ןערהַאי ענייז עלַא ןעבילברַאפ ןיוש רע ןיא רעקיזומ א ןוא ; ןעבעל

 רעזדָאפ םעד ןעריזינַאגרָא עפלָאהעג רע טָאה ל'רוחב רעגנוי סלַא ךָאנ

 וקסנושמור ףסוי

 טנעגיריד ןעוװעג ךיוא זיא רע עיצַאזינַאנרָא רעכלעוו ייב ,"רימזה

 ןופ סעירָאטַארַא יד ןיא גנודליב עשילַאקיזומ ןייז טפיטרַאפ טָאה ןוא

 טימ ןטמרעגנוי ט ןעוועג עקַאט רע זיא .רעקיסַאלק עטמירַאב טלעוו יד

 ןעמוקעג 1004 ןיא ןיא רע ןעוו גנוהיצרעד רעשילַאקיזומ רעטונ ַא

 ! עקירעמַא -- תומולח עשידיא ןופ דנַאל ם'ניא

 ףמַאק, ןייז זיא טלעװ רעיינ רעד ןיא ראי עכילטע עטשרע יד

 ןיא ןעמ טָאה זייװכַאלסיב רעבָא .רעכילרעווש ַא ןעוועג "ןייזַאד םוא
 ןוא טנַאלַאט ןייז ןענעקרענא ןעביוהעגנָא ןעזיירק רעטַאעט עשידיא יד
 ןופ רעטשרע רעד .רעטַאעט ן'רַאפ טייקכילצונ עסיורג ןייז ןהעזנייַא
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 םהיא טָאה סָאװ ,ןערָאטקעריד-רעטַאעט עטסטמירַאב ןוא עטסגיטכיוו יד
 רע ,רעלדַא .5 בָאקַאי רעסיורג רער ןעווענ זיא ,ןעניוצענוצ ךיז וצ

 יד ןעביירש וצ טייהנעגעלעג יד ןעבענעג יקסנישמור ןעגנוי םעד טָאה
 עשילא , עסעיּפ עטנַאסערעטניא ס'נידרָאג בקעי רַאפ גנוטיילגַאב-קיזומ
 טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .1908 רָאי ןיא ןעוועג ןיא סָאד .,"היובא ןב

 .רעטַאעט ןעשידיא םוצ טירטוצ ןערעסערג ַא טָאהעג ןיוש יקסנישמור

 רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד וצ טקוקענוצ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ךיז טָאה רע
 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעכילדימרעמוא ןַא ןעװעג זיא רע .,ךיז טניפעג רע

 רַאפ סָאװ ןיא טקרעמענ טונ טָאה רע רעטכַאבָאַאב רעטוג ַא ךיוא
 ןוא ןענופעג ךיז טָאה קיזומ-רעטַאעט עשידיא דנַאטשוצ ןעוויטימירּפ ַא
 טונג טָאה רע ,ןעמרָאפער עדנעטיידַאב ןעכַאמ וצ ט'מולח'עג טָאה

 רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןעלטימ יד ןענייז סע טקניײרשַאב יוװ טסואוועג
 טייהנענעלעג יד טֶא .טייהנעגעלעג עדנעסַאּפ ַא ףיוא טרַאװעג טָאה ןוא
 המחלמ-טלעו יד טעװעשובעג טָאה עּפָארייא ןיא ןעוו ןעמוקעג זיא
 רענעי ןופ ןעריטיפָארּפ ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה עקירעמַא ןיא ָאד ןוא
 ,דָאב-טולב רעכילקערש

 ןעוו ,1917---1916 ןופ ןָאזעס רעטַאעט םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד
 טָאה ,יקסוװעשַאמָאט סירָאב ,רעליּפשיוש ןוא רָאטקעריד רעטמירַאב רעד

 סָאד, וינעוע דנָאקעס ףיוא רעטַאעט םעיינ ןייז ןיא טרהיפעגפיוא
 ,קיזומ יד טסאפרַאפ טָאה יקסנישמור עכלעוו רַאפ ,"עלעדיפ ענעכָארבעצ

 -ענ רעטַאעט ןעשידיא ַא ןיא ןעמ טָאה לָאמ ןעטשרע םעד רַאפ

 טריגיריד זיא רעכלעוו ,רעטסעקרָא ןעסיורנ גיסעמסינטלעחרַאפ ַא ןהעז

 ןופ ןעהיצוצסױרַא טכוזעג טָאה סָאװ ,רעקיזומ ןעטכע ןַא ןופ ןערָאװעג
 ןענייז סָאװ ,ןעידָאלעמ ןעטנעמורטסניא שעמ ןוא טניוװ ,סענורטס יד
 רעד ףיוא גנולדנאה רעד טימ רעגינייוו רעדָא רהעמ גנַאלקנייא ןיא
 ןייטשדנורג רעד ןערָאװעג טגעלעג זיא עטערעּפָא רענעי ייב .ענהיב
 -ךעטַאעט ןוא רָאטיזָאּפמַאק-עטערעּפָא סלַא גנופַאש ס'יקסנישמור ןופ
 .טנעגיריד

 -עניטכיוו ַא ןערעוו ןעביוהעגנָא יקסנישמור ףסוי טָאה ןָא ןַאד ןופ

 טָאה רע .עקירעמַא ןופ טלעוװ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא רָאטקַאפ

 טעמכ טנעכייצענסיוא ךיז טָאה ,ןעסעיּפ ײלרעלַא רַאפ קיזומ ןעפַאשעג

 ןיק .טײקשילַארטַאעט ןייז טימ ןוא םענרַאפ ןייז טימ לָאמעלַא
 -ניירַא קיזומ ןייז ןיא טָאה רע ןוא טלעפעג טינ םהיא טָאה עיזאטנַאפ
 וצ טקנײײרשַאב טינ ךיז טָאה רע .ןעגנַאלק ןופ ךילָאק ךס ַא ןעבענעג

 ןעסיורג ַא טכַאמעג טָאה רע שטָאכ ,ןעידָאלעמ עשידיא עכילסילשסיוא
 .סעיציזָאּפמָאק ענייז ןיא ןעידָאלעמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ ךיורבעג
 ענעדיישראפ יד ןופ ןעטפאשנענייא יד דמערפ ןעוועג טינ ןענייז םהיא

 ןעכַאמ וצ טָאהעג ארומ טינ טָאה רע ןוא ןעטנעמורטסניא עשילַאקיזומ



 ןילרט טַאיליװ | 019

 ןעסמיטשַאב ץנַאג ַא טנעלעג טָאה סָאד .ייז ןופ ךיורבעג ןעטסלופ םעד
 ענייז ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ,ןעסעיּפ עשילַאקיזומ יד ףיוא לעּפמעטש

 רעד ףיוא רעטַאעט ןעשידיא ןיא ןעקוק ןעכיוהעגנָא טָאה ןעמ .טנעה

 רהעמ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ .ןעניוא ערעדנַא ץנַאג שימ קיזומ
 -ןרטסניאדזָאלב יד סָאװ ,ןעגָאז ןעלדיפ יד סָאװ םעד וצ ןערעהוצ

 .ןעקירדוצסיוא טכוז רעטסעקרָא רעצנַאג רעד סָאװ ,ןעלהעצרעד ןעטנעמ

 ןופ גנוטיילגַאב רעד וצ ןערעהנייא ןעביוהעגנָא רהעמ ךיז טָאה ןעמ

 -סיב זיא רעכוזַאב רעטַאעט יד ןופ קַאמשעג רעד דיל רענעגנוזעג ַא
 ָאּפמָאק ןעשידיא ַא ןופ עלָאר יד ןוא רערענייפ ַא ןערָאװעג זיײװכַאל

 ליפ ַא ןערָאװעג ,רעטַאעט ןעשידיא ןיא ,זיא טנעגיריד ןוא רָאטיז

 ,רעהירפ זיא סע ןעוו יוװ עגיטכיוו רהעמ

 ףיוא עטערעּפָא יד טָאה ן'יקסנישמור ןופ סולפנייַא םעד רעטנוא

 -רעביא .םינּפ ןעשיטייל ַא ןעמוקַאב ןעביוהעגנָא ענהיב רעשידיא רעד

 ךילַאק בקעי טימ ןעדנוברַאפ ךיז טָאה יקסנישמור יוװ םעדכָאנ טּפיױה

 טינ ןערָאװעג עידעמָאק עשילַאקיזומ עשידיא יד זיא ןָאקיּפ יֵלַאמ ןוא

 רעסיורג רעד  ,ייוודָארב ףיוא עטערעּפָא יד יו טנַאסערעטניא רעגינייוו

 ןעוועג זיא ןָאקיּפ ילַאמ ןופ טנַאלַאט רענידנעגניז ןוא רעשירעליּפשיוש

 -עג טציא טָאה רעכלעוו ,רָאטיזָאּפמָאק םעד רַאפ עיצַאריּפסניא עיינ ַא

 -יזומ ןייז ןיא ליטס רהעמ ןענָארטנײרַא רַאפ גנוגיטכערַאב ַא טָאה

 רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןיא טייקכילטייהנייא רהעמ ,גנופַאש רעשילַאק

 ךָאנ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ,ןוא ןעסנַאוינ עשידָאלעמ ערענייפ ,קיזומ
 ןופ ?יּפשייב רעטסנייפ רעד .רעהירפ ןעוו יוװ טײקשילַארטַאעט רהעמ
 ."רָאדָאיפ שטיװערַאצ , עטערעּפָא יד זיא םעד

 םורק טקוקעג ץנעגילעטניא עשידיא יד טָאה ןערעודַאב םוצ

 ךילכעזטּפיױה זיא סָאד .טסנוק רעטַאעט ַא סלַא עטערעּפָא רעד ףיוא |

 ןעשידיא ןיא סולפנייא ןַא ןערָאװעג זיא יקסנישמור זיב סָאװ ,רַאפרעד

 דוצ ןעװיטימירּפ רהעז ַא ןיא ןענופענ עטערעּפָא יד ךיז טָאה רעטַאעט
 -ןייקקטינ א ןעװעג ךילנייועג זיא רָאטיזָאּפמָאק רעד ןוא דנַאטש

 ןייז וצ גנוהיצַאב רעטסנרע רעכלעוו דנענריא ןהֶא ,רעקיזומ רעטלושעג

 ,יקסנישמור ףסוי ןופ טסנידרַאפ רעסיורג רעד זיא סע .,טסנוק רענעגייא

 -ַאקיזומ םעד ןעבירטרַאפ עטערעּפָא רעשידיא רעד ןופ טָאה רע סָאװ

 -ילעטניא ,ערעסעב יד רַאפ געװ א טגינײרעגּפָא ןוא ץראה-םע ןעשיל

 וצ ךיז ןעהימַאב סָאװ ,סרָאטיזָאּפמָאק ערעטסנרע ןוא ערעטנענ

 םינ טעטכַאעג קרַאטש רע טרעװ רַאפרעד .סטכער סעּפע ןעפַאש

 ןענייז סָאװ ,רעקיזומ יד ןוֿפ ךיוא דָאנ ,םוקילבוּפ ןעטיירב ןופ רָאנ

 יד ןופ ןוא ,ענהיב רעשידיא רעד םורַא טריּפורג ןערָאי עטצעל5 יד

 | | .רעכוזַאב רעטַאעט ערעסעכ

 ןופ םענייא רַאפ טכַארטַאב טכער טימ טציא טרעוו יקסנישמור
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 .טלעוװ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ןעטייקכילנעזרעּפ עטסניטכיוו יד

 תמא ןַא ייב ןעוו ,ןערָאי רעניצפופ יד ןופ ביֹוהנֶא ןיא ךָאנ זיא רע

 ןעק ןעמ ןוא תוחוכ עשירעפעש יד ףייר ןערעוו שנעמ ןעלופטנַאלַאט

 רעשילַאקיזומ ןייז ןופ ןעכַאז עסיורג ךס ַא ןעטרַאװרע ךָאנ רעבירעד

 ןױש טָאה יקסנישמור ףסוי סָאװ סָאד ,סלַאפנעדעי ,רעבָא .רעדעפ

 טניטכערַאב עטערעּפָא רעד ןופ טיבעג םעד ףיוא ןָאטענּפיוא רעהַאזיב

 ןעשידיא ןופ עטכישעג רעד ןיא טרָא םענעביוהעג רהעז ַא וצ םהיא

 ,רעטַאעט

 רעקיזומ סלא וטפיוא ןייז .רעטרעכיזעג ַא שיטקַאפ זיא טרָא ןייז

 ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ עיצולָאװע רעד ןיא ןעלצרָאװ עפיט ןעזָאלעג טָאה

 וצ טיילסדנַאל רענליוו יד רַאפ ןעכאזרוא עטונ ָאד רעבירעד ןענייז סע

 .יקסנישמוד ףסוי ןופ ןעמָאנ םעד טימ ןעריצלָאטש



 ןיא טנעכייצרַאֿפ ןענייז עכלעװ ,רענליוו ןופ ןעמענ
 .רעטַאעט ןעשידיא ןופ ןָאקסיסקעל םעד

 ןעלַאירעטַאמ סעמעוו ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ ןָאקיסקעל םעד ןיא
 טימ ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ ןערָאװעג טריטקַאדער ןוא טלעמַאזעג ןענייז

 ןעבעגעגסיורא ,לעטסעמ בקעי ןופ טפַאשרעטייברַאטימ רעטנעהָאנ רעד

 -עמא ןיא ןָאינוי ןערָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ החנשה רעד רעטנוא

 -עג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ ןופ ןעמענ עליפ טנעכייצרַאפ ןענייז ,עקיר

 ייוצ קורד ןופ סױרַא ןענייז טצעי זיב .ענליוו ןיא ןערָאװעג ןעדָאב

 רעד ןוא ,"ט, זיב "א, ןופ ןעמענ יד טימ רעטשרע רעד ,רעדנעב

 ."פ,} זיב "ט, ןופ רעטייווצ

 -וא רָאנ ןערעוו ,ךוב ןעזיד ןיא ץַאלּפ ןעטצנערנַאב םעד בילוצ

 -סיוא ,רענליוו ענערָאבעג עטנעכייצרַאפ יד ןופ ןעמענ יד ןעבענעגרעב

 - .סעיפַארגָאיב ערעייז גידנעזָאל
 וצ קנַאד ןעניצרַאה ַא סיוא טקירד ,ךוב ןעזיד ןופ עיצקַאדער יד

 יד טימ ךיז ןעצונַאב וצ סינביולרע רעד רַאפ גייווצרעבליז ןמלז דניירפ

 ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ ןָאקיססעל םעד ןופ ןעלַאירעטַאמ

 : טנעכייצרַאפ ןעטרָאד ןענייז ןעמענ עדנעגלָאפ יד

 1899 ןיא .בעג ,(קוילרָא) רעדנַאסקעלַא ,ַארזא
 .18/9 ,14 ראונַאי .בעג ,םהרבא ,גרעבנעזווא

 .1918 ,ילוי .טשעג -- 1818 .בעג ,עשַאב ,ןרָאהנווא

 ,1909 ,רעבמעווָאנ .בעג ,ןרהא ,ווָארדנַאסקעלַא

 .1894 ןיא .בעג ,ןועמש ,קוילרָא

 ,189/ ,94 רעבמעצעד .בעג ,לבח ,ןאגזוב

 .1899 ןיא .בעג ,(ןיקלוב) ףסוי ,ווָאלוב

 .1894 ,51 רעבָאטקָא .בעג ,םהרבא ,ןיקלוב

 .1904 ,ולוי .בעג ,יתבש ,ראכאילב

 .1870 .בעג ,.א .א ,רוג-ןב

 .1881 ,16 ץרעמ .בעג ,(ןוטריב) עשוהי ,ווָאנַאטרעב
 .1880 .בעג ,קחצי ,סעדיורב
 .1028 ,8 לירּפא .טשעג ,1889 ,10 רעבמעטפעס .בעג ,בקעי ,גרובזניג
 .18850 ,19 לירּפַא .בעג ,ןָאעל ,ןאמשוד

 .1898 ,24 ראונאו .טשעג ,1807 .בעג ,ריאמ (קחצי) קיזייא ,קיד
 .1890 ,28 לירּפא .בעג ,ַאינָאס ,ווָאדיוו

 .1886 ,8 ינוי .בעג ,(ןיּפַאל) .אדורפ ,ןילַאטיוװ
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 -םַא .טשעג ,1878 ,ינוו .בעג ,(וקסשינעװעד ריאמ-קיזווא) .א ,רעטייוו
 | ,1910 ,91 ,ליר

 ןעראוועג .בעג) ,1894 ,29 לורּפא .בעג ,(ריאמ) .רד סקאמ ,ךיורנייוו
 ןיא רענהָאװנייא ןַא ןערהָאי עליפ טייז רעבָא ,דנַאלרוק ,ןעגנודלָאג ןיא
 .(רענליוו ַא רַאפ טכַארטַאב םרעוו ןוא ענליוו

 .1808 ןוא .בעג ,(ןייטשנייו) ףסוו ,ווָאדַארגָאנווו

 ,1884 ,91 ץרעמ .בעג ,היתב ,קינרעיוו

 .1866 ,18 ואמ .בעג ,ןַאעל ,ףָאקטָאלָאז
 .1891 ,28 רעבמעטּפעס .בעג ,(ןיוועל עיסַאב) ַאטרעב ,אקסווַאלטַאז
 .1006 ,18 רעבמעצעד .טשעג ,18980 .בעג ,השמי ,סעקשַאח

 .עטַאלז ,אקסווַאלסָארַאו

 ,1888 ןוא .בעג ,(ןַאמטע) הדוהי ,ןילוי
 .1996 ,14 ולוי .טשעג ,1889 .בעג ,(ןהָאונענאכ הקבר) תידוהי ,סעראל
 | .1899 ,15 רעבמעצעד .בעג ,בקעי ,יקצָאבול

 .1808 ,26 רעבָאטקָא .בעג ,םהרבא ,ןיוועל

 | .1906 ,4 ולוי .בעג ,יסול ,ןיוועל
 .1886 ,8 ץרעמ .בעג ,(רקנמ) םהרבא ,יקסווערָאמ

 ,1868 ,/ רעבמעװַָאנ .בעג ,(ןַאמרָאד היבצ) הנח ,דיגמ
 -עג ,1866 ,50 לירפא ןערָאבעג ,(סעדנַאב) .ל .ע סואול ,רעללימ

 ,190/ ,99 ,וַאמ ןעברָאטש

 .1879 ,10 רעבָאטקָא .בעג ,(יבצ-ןמלק) לרַאק ,רמרמ

 .1008 ,15 ראורבעפ .בעג ,ןָארַא ,טָאומאנ

 .1009 ,9 רעבמעווָאנ .בעג ,(ווָאקאר-ןיצָאמ הקבר) הרענ

 ,1806 ןויא .בעג ,(וקצאבול אינָאס) .ס תימלע

 .1809 ,1 רעבמעצעד .בעג ,ןומונב ,ןווטשּפע



 (*.ןָאטלאווכ לאינד רָאסעּפָארּפ

 1819 ןיא ענליוװ ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןָאסלאווכ ?אינד

 סנרפמ ןוא קעז טעטַאלעג טָאה רעטומ ןייז .עילימַאפ רעמערָא ןא ןיא

 ןיא טנערעלעג ןוא ןעסעזעג זיא רעטָאפ רעד ,דניזעג סָאד ןעוועג

 -םואואב םעד ייב הבישי רעד ןיא טנערעלעג רהֶאי 18 ןיב ,ןיולק

 -יליַאכימ ןייק טאהעג הנותח ךָאנרעה ,גהובצניג ?ארשי 'ר ןואנ ןעט

 ַא ןעמוקאב ,גנודליבטסבלעז טימ ןעבענוצּפָא ןעביוהעגנָא ךיז ,קאש

 = טמאמותתאמהווועקטטעטט עט סקס,

 | ןָאסלַאװכ לאינד רָאסעּפָארּפ
 .1910 .טשעג -- 1819 .בעג

 .דנַאלסיוא ןייק סופוצ ןעפָאלטנַא זיא ןוא ?סרוקיּפַא, ןַא רַאפ םש

 -מיג ןופ סרוק םעד טכאמענכרוד רעניינ .א ןופ עציטש רעד קנַאד ַא

 לעטיט םעד ןעמוקַאב 1880 ,טעטיזרעווינוא רע'יולסערב ןיא ןיירַא ,עיזַאנ

 -ַאס רעד ןוא רעידַאס יד , עיצַאטרעפסיד ןייז רַאפ עיפָאזָאליפ דָאטקָאד

 ,עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיפקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז ןופ
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 -עס סלַא ערעירַאק ןייז ןעביוהעגנָא טָאה רע רעכלעוו טימ ,"םזיד

 ןעמונרַאפ םייצ רעד טימ .טיבעג םעד ףיוא ,טסילַאטנעירָא-גָאלַאטימ
 ןעועג זיא ױזַא) ףסוי ךיז טָאה 1898 .טרָא םענעהעזעגנָא ןא רהעז

 -ָארּפ ןערָאװעג ןיא ןוא ט'דמש'עג ןָאסלאווכ (ןעמָאנ רעשידיא ןייז
 ן'םיוא רוטַארעטיל רעשי'דשכ ןוא רעשיריס ,דעשיאערבעה ןופ רָאסעּפ

 -ענ 188418088 .טעטיזרעוינוא רענרוברעטעּפ ןופ טעטלוקַאפ-חרזמ

 -ַאלסָאװארּפ רעד ןיא עינגָאלָאעכרַא עשילביב ןוא שיאערבעה טנערעל

 -סיוא 1910 .רעשיליוטַאק-שימיור דעד ןיא ןוא עימעדַאקַא רעשיוו

 -פַאשנעסיו רַאֿפ עימעדַאקַא רעד ןופ דילנטימנערהע סלַא טלהעוועג

 רעשידיא רעד ןופ דניירפ ןוא רעבָאהביל א .גרוברעטעּפ ןיא ןעט

 -רַאפ וצ לעטימ םלַא טייקגיטכיוו דחיא ןופ רענעקרענָא ןוא ךַארּפש
 טעװעטַארעג יז ןָאסלָאװכ טָאה ,קלָאֿפ ןעשיווצ גנודליב ןעטיירּפש

 רענייא :טרעױלעג רהיא ףיוא טָאה סָאװ ,הנכס רעסיורג רעד ןופ

 ,סעדָא ןיא שטיווארונ םיסקַאמ ,ןערָאטַאקיפיסור עשידיא עטסקע ןופ

 א רָאטַאנרעבונלארענעג רעסעדָא םעד טגנַאלרעד 1802 ןיא טָאה

 ידכ ,רעכיב זיא סע עכלעוו שידיא ןיא ןעקורד ןערעוורַאפ וצ גנאלשרָאפ
 רעשיסור רעד טימ ןעצונַאב וצ ךיז ןעדיא יד ןענניווצ םעד ךרוד

 טקישעגרעביא גַאלשרָאפ םעד טָאה רָאטַאנרעבונ-לארענעג רעד ךארּפש

 זיא ןַאד יו תויה ןוא ,םינינע עטסנינייוניא רַאפ רעטסינימ םעד

 שיווטיל ןיא רעכיב דנַאלסור ןיא ןעקודד וצ טָאברַאפ ַא סיורַא ךיוא

 -סיוא ןיא ןעטלַאהעג שידיא ףיוא הריזנ יד טָאה ,שיניארקוא ןוא

 טייצ ענעי ןיא סָאװ ,עיסימאק-םינבר יד זַא טרפב ,ןערעוו טרהיפעג

 -נעמענסיוא ,ןעגעגאד טָאהעג טשינרָאג טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ןעסעזעג

 םירפס עזעינילער ףיוא ןייז לח טינ לָאז הריזנ יד ןא ,זיולב גיד

 -סגנודליב םעד ןופ המכסה יד טלהעפעג רָאנ טָאה סע .שידיא ןיא

 -קורד עלַא טרעהעג 1864 ןיב ןעבָאה סע ןעכלעוו וצ ,םוירעטסינימ

 -לאווכ ,ווָארָאנ םארבא רעטסינימ-סגנודליב רעניטלָאמעד רעד .םינינע

 םעד ןעגערפוצנֶא גיטינ ראפ ןענופעג טָאה ,רעטָאפּפיוט ס'ןָאס

 ןעכלעוו ןופ ,םוירעטסינימ םייב "עטנערעלעגנ יד ןופ טעטימָאק ,

 םוש ַא ןהָא ,טָאה ןָאסלָאװכ ןוא ,דילנטימ ַא ןעוועג זיא ןָאסלָאװכ

 ןעמעו ףיוא ,רעטסינימ סגנודליב םעד ךרוד ,ןעדיא דצמ תולדתשה

 רעד ןיא ךָאנג זַא ,טרעפטנעעג ,העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע

 ןעביוהעגנָא ןעדיא ןעבָאה טרעדנוהרָאי ןעט-16 ןופ טפלעה רעטשרע

 ףיוא ןעקורד וצ םָאברַאפ ַא, זַא ןוא "שידיא ףיוא רעכיב ןעקורד וצ

 ."שידיא ןעדייר ןעלעוו ןעדיא --- ?יצ םעד ןכיירגרעד טינ טעוו שידיא

 .ןערָאװעג ?לטב הריזג עטנַאלּפעג יד ןיא םעד קנַאד ַא

 ןעבעגסױרַא ןופ רָאטַאיציניא רעד ןעװעג ךיוא זיא ןָאסלאווכ

 ןיא םע ןוא שיאערבעה רעדָא שידיא ףיוא ןעדיא ראפ גנוטייצ א
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 ןוא שטיווָאניבַאר .א ןופ השקב רעד ףיוא סָאװ ,העּפשה ןייז רעכיז
 -טייצ א ןעבענוצסיורא ייז ןעביולרעד ןענעוו ,1888 ןיא לָאּפָאנרַאט

 המיתח דעד טימ הבושת א ןעמוקַאב ךיז טָאה ,שיסור ףיוא טפירש

 ןעבענסיורַא רעפעב לָאז'מ זא ,ןעט-2 םעד רעדנַאסקעלַא רעזייק ןופ
 .שיאערבעה רעדָא שידיא ףיוא ןעדיא רַאפ גנוטייצ ַא

 טינ גאלשרָאפ םעד ןעבָאה םיליכשמ רעסעדא עטנַאמרעד יד
 ,ןעמיוברעדעצ ךרוד ןערָאװעג טכילקריוודַאפ זיא רע ןוא ,ןעמונעננָא

 םעד טימ "ץילמה , םעד ןעבענוצסיורַא ןעביוהעגנָא טָאה רעכלעוו

 | ."רשבמ לוק, ןעשידיא

 רעטעּפש ךיוא ןזיא ,ךַאז רעד ןופ רָאטַאיציניא רעד ,ןָאסלאווכ
 -ָאק ןופ דילנטימ סלַא טָאה ןוא "רשבמ ?לוק , םעד ןעבילבעג יירטענ

 ,טקריװעג גרובדעטעּפ ןיא "הלכשה יציפה הרבח, רעד ןופ טעטימ
 -יוצ טפַאשנעסיװ ןעטיירּפשראפ ןוצ ןעצונסיוא גנוטייצ יד לָאז'מ זַא
 -ָאק ןופ טייהרעמ רעד טימ ןעטלַאהעג טינ ךיוא טָאה רע .,קלָאפ ןעש

 .ןעשטייטרַאפ "רשבמ לוק , ןופ ךארּפש יד ףרַאד'מ זא ,טעטימ



 (-,גרעבנבײטש עשוהי

 -ענ ןערָאבעג ןיא ,רעטנערעלעג ןוא רערעל ,גרעבנייטש עשוהי

 ןיא ענליוו ןיא ןעברָאטשעג זיא ןוא ,18280 םורא ,ענליוו ןיא ןערָאװ
8, 

 ןיא ,עלוש רעניבאר רענליו טנידנעעג טָאה רע יװ םעד ךָאנ

 1860-1866 ןיא רעהכָאנ ,קָאטסילאיב ןיא בר רענָאיזַאק א ןעראוועגנ רע
 א 4

 ,גרעבניימש (שטיװָאמוַאנ יעסוועי) עשוהי
 ,1908 ,טשעג --- 1880 .בעג

 -ניא ןעפורעגסיורא ןעבָאה הרות רעד ןענעוו תושרד ענייז .ענליוו ןיא

 ךיז טָאה גרעבנייטש .ןעזיירק עוויסערנָארּפ עגיטרָא יד ןיא סערעט

 ענייז ךרוד .גנוהיצדע לוש ןופ ענַארפ רעד טימ טריסערעטניא

 *) 2200240428 כהזמעאהסתסחעה 0600160182(4 תהה ן1געטאמוא 1064-

 סאחא 113ח7280/ עז 1131216780182 2מסאעגץ3-:2000
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 גרעבנייטש ששוהי 2 00

 עכילטע 1863 רהֶאי ןיא טנעפעעג ענליױו ןיא ןעמ טָאה תונלדתש

 רערעל סלַא ןעראווענ טמיטשַאב רע ןיא 1807 ןיא .ןעלוש עשידיא

 עלוש רעניבַאר ןיא ןעכַארּפש רעשיאעדלַאכ ןוא רעשידיא רעד ןופ
 ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװדַאפ זיא עלוש רעניבַאר יד ןעוו םעדכָאנ ןוא

 סלַא עלעטש יד ןעמונרַאפ גרעבנייטש טָאה ,טוטיטסניא רערעל ַא

 .(1904 זיב) רָאטקעּפסניא

 ןעטכילפ יד טריפעגסיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא טָאה גרעבנייטש

 יד 188/ ןיא גידנערידיוער .רדעכיב עשידיא ןופ רָאזנעצ סלַא

 -נעוטיונ רעד ףיוא ןענַאטשַאב גרעבנייטש זיא הבישי רענישזָאלָאװ

 טָאה רע .הבישי רעד ןיא ךַארּפש עשיסור יד ןענרעל וצ טייקגיד

 ,ןעטייברַא עכילטפַאשנעסיו ענייז טימ ןעמָאנ ַא ןעברָאװרע * ךיז
 רעד ןופ ןעננושרָאפסיוא ןוא עיפַארנַאקיסקעל ןיא ךילכעזטּפיוה

 -ןעשידיא :טלעטשעגנעמַאוצ טָאה גרעבנייטש .,ךארּפש רעשידיא

 ןעגידנעטשלָאפ ;"**(1878) ךוברעטרעוו ןעשיגָאלָאמיטע ןעשיאעדלאכ
 ."ור ןיא טגיטרעפרַאפ ;'***(1880) ךוברעטרעוו ןעשיאערבעה-שיסור

 עקיטַאמַאדג עשידיא ַא טגיטרעפרַאפ טָאה ;(1888) שטייד-שידיא-שיפ
 ,.(1871) קיטַאמַארג עשידיא סרוק ןעגידנעטשלָאפ ;(1884)

 **) 428068084ע2 2272628084484  כ:עאסעסזעטססאעא 0702 09 א

 זעזתגאז 26ע4000 .328612. 1878

 ***) (חסמגקמ 2/קס880-6806804200 ח מעס04200 23:1408. 1880



 .קינרעיװ ,פ

 .ןואג רענליו רעד

 ןיא רעכלעוו ,ןמלז המלש 'רב והילא 'ר

 רעד סלַא עירָאטסיה רעשידיא ןיא טסואוואב
 -ליוו ןיא ןעראוועג ןערָאבעג זיא ,ןואג רענליוו
 -עג ןיא ןוא (1720) ּפ"ת רהָאי ןיא חסּפ ענ
 רעומח לוח טָאטש-סטרובעג ןייז ןיא ןעברָאטש

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע .(1797) ה"נקת תוכוס
 -ערק השמ 'ר יבר רעד ,םילודג רענליוו ייווצ
 שקבר השמ 'ר ןדמל רעטסואוואב רעד ןוא רעמ

 קעװַא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,"הלונה ראב , רעד) |
 םורא ךיז ןעשיווצ ןעוועג ךדשמ ךיז ןעבָאה עכלעוו (םדטשמַא ךָאנ

 עמַאנסיוא רעד טימ טָאה ןוא ,טרעדנוהרהָאי ןעט17 ןופ ןעטימ םעד
 טניואוועג "תולג ןעטכירּפָא  קעװא זיא רע סָאװ טייצ רעצרוק ַא ןופ

 ןוא גנומאטשּפָא ןיא טימרעד זיא רע .ענליוו ןיא ןעבעל ןעצנַאג ןייז
 שנעמיּפָאק רעטסערג רעד ,רענליו רעטכע ןא ןעוועג עיצידַארט ןיא
 ,טריצודָארּפ טָאה הלהק עשידיא עטלַא יד סָאװ

 -עּפש ןיא ןוא דניק-רעדנואוו סלא טמהירַאב ןערָאװעג זיא רע
 -נערעלעג רעשידומלת רעטסערג רעד סלא ןעראוועג טנעקרענא רעט
  ןיא ןיא סע ןעכלעוו ןיא רוד א ןיא ,אטיל ןופ ןוא ענליוו ןופ רעט

 רעד יו טיבעג םעד ףיוא זיר ַאזַא ןעסקאווענפיוא דנעגעג רענעי
 רעטעּפש ןזיא רע רָאנ ,טנעקעג םהיא טָאה רעכלעוו ,"הירא תנאש

 םירוא, רעד יו ןעדיא עשיליוּפ ןעו ןוא ,(סאזלע) ץעמ ךָאנ קעװַא
 ,גַארּפ ןיא "הדוהיב עדונ, רעד ןוא אנוטלא-גרובמאה ןיא ,"םימותו

 -וא רעסיורג רעד ןיא טנעקרענא ןעוועג ןענייז ערעדנַא עכילטע ןוא

 | .רודה ילודנ יד סלא טלעוו רעשיד

 ןיא רעבָא טרעװו ןערהָאי ערענניא יד ןופ טייהטמהיראב יד

 סָאװ ,טייקסיורג עױעטעּפש יד וצ טנעכערענוצ לַאפ אזא ןיא ן'"תמא

 ןעטייקניהעפ עכילטנעדרָארעסױא יד טםימ ןַאמ א ליפא זא טניימ

 .טנעקרענא ןיא ןוא םאזננאל ןעסקאוועגפיוא ךיוא זיא "ןואנ, ןופ

 ,ןעבעל ןייז ןופ ףוס םעד ןיא טשרע סיורג ךילקריוו סלא ןעראוועג

 רעד טימ רהעמ ןָאט וצ טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ןעדנעטשמוא בילוצ
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 ןעגעוו ,ןיילא טייקכילנעזרעּפ ןייז טימ יו ץַאלּפ םעד ןוא טייצ

 ,ענידריווקרעמ א ןעוועג זיא יז זַא ןעלפייווצ גינייוו רעכלעוו

 -נֹוהרהֲאי ןעט18 ןופ טסייג רעטרעלקענפיוא ןוא רעיירפ רעד

 -רעד ןוא רעשינַאקירעמַא רעד ןיא טרינימלוק טָאה רעכלעוו ,טרעד

 עכַאװש ןעפרָאװעג טָאה ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ךָאנ

 םעד ןענַארטעגייב טָאה ןוא ,ענליו רעטייו רעד ןיא ןעלהַארטש

 טי לע

 ללא
2 6 

2 

 לע 1
 לע

5 

2 = 

 סיי
 בי
 לא

 .1790 ,חספ גָאמ ןעט1 .בעג .ןואג רענליוו רעד
 .1197 ,תוכוס דעומח לוח גָאט ןעט8 .טשעג

 ךיז טָאה סע ןעכלעוו ןיא רעטקַארַאכ ןייז וצ ךירטש ןעלַארעביל
 ,רעסיווג רעד וצ טימרעד ןוא טפַאשנעסיװ וצ גנוגיינ ַא ןהעזעג
 רעד ראפ טײקכילטרַאװטנַארַאפ יד רעבָא ..טלעוװ-ןעסיוא רענעפָא
 טליּפשעג טָאה רע סאוו עלָאר רעד רַאפ ןוא גנונעווַאב-תודיסח
 -סעד עסיורג יירד יד טימ ןָאט וצ טָאהעג טָאה ,רענגעג רהיא סלא
 -ייק עשיסור יד ,ןעבעל ןייז ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןֹופ ןעטָאּפ



 ס28 יב ןואג רענליוו רעד

 -- ,ןעסיירּפ ןופ גינעק רעד ןוא רעזייק רעשיכיירטסע רעד ,ענירעז

 סָאװ ,ןעלױּפ ןעלייטוצוצ גנורעװשרַאפ רעייז טימ ,טדערעג רעיונעג

 .ןעראוועג טרהיפענכרוד טייצ רענעי ןיא זיא

 ,יקסװָאטַאינָאּפ ווא?סינַאטס ,ןעלױּפ ןופ נינעק רעטצעל רעד

 טצעזעגפיורַא טָאה דנַאלסור ןופ ַאנירעטַאקעי עטבילעג ןייז ןעמעוו

 רעביא טָאה ,גנוסיירוצ רעד ראפ גנוטיירעבראפ סלא ןָארט ן'פיוא

 ןעפלָאהעגטימ טָאה רע .העד עּפַאנק ַא טָאהעג ןעצנַאנ ןיא ןעלױּפ

 -ער} ןופ עקסאמ רעד רעטנוא ננוזעלפיוא ןֹופ טייברא רעד ןיא

 ןיא טירש עטסניטכיוו ןוא עטשרע ןענייז ןופ ענייא ןוא ,"םרָאפ

 עיצאזינַאגרֶא עשירָאטסיה יד ןעכאמ וצ לטב (1764 ןיא) ןעוועג
 סאו "תוצרא עברא דעו, םעד ,גנוטלאווראפ-טסבלעז רעשידיא ןופ

 ייוצ בורק ראפ גנורינער עשידיא עשימָאנָאטױא ןא ןעוועג ןיא

 -יא רעביא סיורנ ןעוועג ןיא "דעו, ןופ טכאמ יד .רהָאי טרעדנוה

 ראפרעד שינַאריט ןעװענ ןיא טכאמ ערעדנוזַאב עדעי ואוו ,ןעד

 .ךַאװוש ןעוװעג זיא טכַאמ-סגנורינער עניימענלַא יד סָאװ

 ,רעהירפ רהָאי ריפ ןעברָאטשעג זיא תודיסח ןֹופ רעדנירג רעד

 ןעטיירּפשראפ וצ ןעביֹוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ננונעוואב יד רעבָא

 ,ןערעטש טנעקעג רהיא טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאנרָא-סעדנַאֿפ יד ןעוו
 ןהעצפופ-ףלעוצ עדנעמוק יד ןיא זיא וצרעד .ןעדנואוושראפ זיא

 םעד, ,הקולחמ עסיורג ַא ןיילַא ענליו ןיא ןעמוקעגרָאפ רהָאי

 רעד ףיוא רָאטַאנרעבוג רעדָא דָאװעיִאו םעד טימס ,"נירק ס'בר

 רענעי ןיא טַאהעג טָאה רעכלעוװ) ףָאשיב םעד ןוא ?הק ןופ טייז

 טָאה ףוס םוצ .בר ןופ טייז רעד ףיוא (טכַאמ עסיורגנ ַא טייצ

 "קירוצ ךיז טָאה רודניבַא לאומש 'ר ,בר רעד ,ןענואוועג ?הק

 ןעבילבעג ןזיא ענליו ןוא ,ףָאשיב ןופ ץוש ן'רעטנוא ןעניוצעג

 | .טייצ רעניטציא רעזנוא זיב בר א ןהֶא

 רענעי ןיא לַארטיינ ןעוענ ןואג רעד זיא טסייו ןעמ טייוו יוװ

 תודיסח ןעבעגעג טָאה דנַאטשוצ-רקפה רעיינ רעד ןעוו רעבָא ,הסולחמ

 ךיז טָאה יז ןוא ,טלהעפעג רעהירפ טָאה סָאװ טייהיירפ עניטיונ יד

 ,אפונ ענליוו ןיא וליפא ןוא אטיל ןיא ןעטיירּפשראפ וצ ןעביוהעגנָא

 םֹורַא רעהעטשרָאפ רעניטסייג רעגיצנייא רעד ןעוועג ןואנ רעד זיא

 ןעוועג זיא רע שטָאכ ,ןעריּפורג טנעקעג ךיז ןעבָאה רענגענ יד ןעמעוו

 רעדָא רענדער סלא טסואװַאב טינ ,רעמיצ-רידוטש ןופ ןַאמ ַא

 עדנאגַאּפָארּפ ןופ טייוו ױזַא ןוא רעביירש רעכאווש א ,,רעריזינַאנרָא

 ,ברעמ ןופ חרזמ יוװ

 ןעבָאה ,ןעװועג טינ זיא רע סָאװ טסייה סָאד ,תולעמ עוויטַאנענ

 רעלענימָאנ רעד סלַא ןערעוו ןעבילקענסיוא לָאז רע ןענָארטעגייב ליפ

 טרהיפענ סנעטסיימ ןעבָאה ערעדנַא סאו המחלמ א ןופ רערהיפ

 ןעטייצ עגנערטש יד ןופ ןעבילבעגרעביא זיא סע .ןעמָאנ ןייז ןיא
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 עבראה יד ןעגעג ,םינבר עסיורג ןעגעג ?ייטרוארָאפ א "דעו, ןופ

 ט.יילעגפיורא םירפס ערעווש ערעייז ןיא ןעבָאה עכלעוו ,םיקסוּפ

 טנעקרענא ןעװעג ןיא "ןואנ} רעד .ןעננוקנערשאב ןוא םירוסיא

 ןייק רעבָא ,אטיל ןיא ןוא ענליו ןיא ןדמל רעטסערג רעד םלַא

 ,ןעסַאמ יד רַאפ וליפא רערהיפ רעדנעסַאּפ רעד ;רבחמ ןייק ןוא בר

 .טייו רהעז ןעוועג זיא רע ןעמעוו ןופ

 ןייז ןיא טפמעקעג ןעבָאה םיברוקמ זא ,ןעמוקעג סָאד ןיא ױזַא

 געװ םעד ןעמַאצראפ וצ ןעגנולעג ךיוא ייז ןיא סע ןוא ,ןעמָאנ

 ,"בר} ןעטמהיראב םעד ראפ רקיע רעד ,רערהיפ ע'תודיסח יד ראפ

 "וצוצ םהיא וצ טכוזעג טָאה רעכלעוו ,רעידאל ןמלז רואינש 'ר

 .םלוע-תיב רענליוו ןעטלַא םעד ףיוא ןואג רענליוו ןופ רבק רעד

 ,םולש ַא וצ ןענניירב טנעקעג ךילניײשרַאװ טסכעה טלָאװ ןוא ןעמוק

 א ןעװעג ןיא רענעי .טדערענכרוד עדייב ךיז ןעטלָאו ייז ןעוו

 טריטינַא ןוא טזיירעג ליפ טָאה רעכלעוו ,שנעמ-טלעוו רעשיטקַארּפ

 -סעפ יקסװָאלװַאּפ-ַארטעּפ ןיא ןעסעזעג וליפא ןיא ןוא ,תודיסח רַאפ

 םהיא ףיוא רעטעּפש ןעבָאה םידננתמ סָאװ תוריסס בילוצ גנוט

 ףיז לָאז רע ןעראוועג טסולפנייאעב ןיא ןואנ רעד רָאנ .טכאמענ

 רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,דצ ןערעדנַא ןופ תונעט יד וצ ןערעהוצ טינ

 ,טשּפלעב ןוא רעקנעד ןערהָאלק םעד ,םהיא ףיוא ןעמ טָאה טייז

 םיתפומ טימ סעטכישעג רעדנואוו ןערעלקוצסיוא ןעכיוהעגנָא ךיוא

 "םלונא ַא ןופ ננופאשאב יד וליפא ,ןעזיוואב ןעבָאה לָאז רע סָאװ

 םיסנ יד ףיוא רעפטנע סלא ,טכַארטענסיױא םהיא ףיוא ןעמ טָאה

 .םייבר ערעייז ןופ ןעלהעצרעד ןענעלפ םידיסח סאוו תואֿכפנו



 28 | וואג רעגליוו רצר

  תוכייש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןופ רעשרָאפ א ןוא רעקנעד ַא סלַא
 ןעגעװ ןעלהיפעג עפיט טימ שנעמ סלַא ךיוא ,םידומל עשידיא טימ !

 -נוא ןעוװעג ןיא ,ןעמעלבָארּפ עשיזיפַאטעמ ןוא םינינע עזעיגילער

 ןוא ,הלבק ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןייז ךיוא לָאז רע ךילדיימרַאֿפ

 -ענ רעניטכיר רעדא ,םישוריּפ ןַארַאפ ךיוא םהיא ןופ ןענייז סע
 רָאנ .רהוז ןופ ןעלייט ףיוא ןעננוקרעמַאב-דנַאד רעדָא תוהנה ,טגָאז

 ןופ םייח 'ר ,דימלת רעטסערנ ןייז סָאװ םעטסיס ַא ןופ ןערוּפש יד
 סלַא "םייחה שפנ, ןיא ןעטײברַאסיוא טריבורּפענ טָאה ,ןישזָאלָאװ

 -כאפ ןופ גנונעקרענא נינייו טנירק ,הלבק עשידיסח-יטנַא טרָאס ַא
 .רענעמ

 רעד ןוא ,ןעטפירש גינייו ןעזָאלעגרעביא ןעצנַאנ ןיא טָאה רע
 .םידימלת ענייז ןופ ןעראוועג ןעבירשעג ןיא ייז ןופ לייט רעטסערג

 עצרוק ענייז ןופ טייקפיט רעד ןיא טגיל רבחמ סלא טייקסיורג ןייז

  *עדנע רעד טימ טרעו סע עכלעוו ןיא ,תוהנה רעדָא ןעגנוקרעמאב

 ַא טרעפטנעראפ תויתוא עכילטע ןופ רעדָא טרָאװ ַא ןופ גנור

 א ןיא רע .שינדנעטשראפסימ א טגניטייזאב רעדָא אישק ערעווש

 ענייז ןופ ךס ַא ןוא ,דומלת ןופ רעקיטירק-טסקעט רערַאברעדנואוו
 .תונואנ רעדָא טעטילאינעג ע'תמא ןעזייוו עלעפנייא

 -העילעטימ ןוא עננוי טסולפנייאעב טָאה טייקכילנעזרעּפ ןייז

 ןיא רע ןוא ,םידימלת ענייז ןערעװ וצ םידמול עגיסַאלק-טשרע עניר
 יבר רעכיירטסיי רעד ,הבישי שאר:רעביוא ןא ןעראווענ טימרעד

 ערעייז ןיא רערהיפ ןעוועג ןייֵלַא ןענייז עכלעוו רענעמ זיירק א ןופ

 -ענ טרהיפעגנייא רעטעּפש ןיא ןענרעל ןופ םעטסיס ןייז .ןעזיירק

 -ןעביוא ןייז סָאוו ןישזָאלָאװ ןופ חבישי רעטמהירַאב רעד ןיא ןערָאװ !

 ןופ ףליה רעד טימ) טעדנירגעג ןעטרָאד טָאה דימלת רעטנָאמרעד
 םורא (ץיוועקשיט ףַארג ,לעטעטש רענעי ןֹופ רעמיטנעגייא םעד

 -וקעגניירא ךיוא הבישי רענעי ןיא רעבָא זיא רעטעּפכש 93

 רעזיד ןיא שרעדנַא נינייו ןערָאװעג ןזיא יז ,ןוא ,לופלּפ רעד ןעמ

 .תובישי ערעדנַא יד ןופ גנוהיצאב-

 "ַאפ ןיא סע ןוא ,ך"נת לעב רערַאברעדנואו א ןעוועג זיא רע
 .עירטעמָאעג ףיוא "שלושמס ?ליא, קרעו א ןעמָאנ ןייז ףיוא ןַאר

 ןייז ףיוא ןעראוועג טיובענ זיא דיא סלא טייקסיורג ןייז רעבָא

 -נייא ןייז ןוא תובוט תודמ ענייז ףיוא ,טייקמורפ ןייז ןוא תודמול
 רע טָאה ןערהאי ערענניא יד ןיא רעגנעהנָא עטמהירַאב ףיוא סולפ
 ןיא טבעלעג רע טָאה רעטלע רעד ףיוא רעבָא ,טיונ ןעטילעג טּפָא

 -רעב ,אטיל ןופ ןעדיא ןופ רעקירָאטסיה רעכילטסירק רעד .הבחרה
 ףיוא ןעדיא ַא ןופ הריסמס א וויכרַא ןיא ןענופעג טָאה ,יקסדאש
 א ןעדלינ דנעזיוט ייוצ "ןָאשאנג אילע, ןעבינ ייז זא להס רענליוו
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 רע .עמוס עסיורג ַא ןעװעג ןעטייצ ענעי רַאפ זיא סָאװ ,רהָאי
 רהעמ ןופ ןיוש טָאה ןעמ ואוו םלוע תיב ןעטלַא םעד ףיוא טגיל
 ףעװעג רבקמ טינ םענייק רהָאי טרעדנוה יו

  ןייז ןופ טכיזרעביא רעצרוק רעד וצ סולש רעדנעסאפ א סלא
 ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ,ןענַאמרעד וצ ךיז ךיא ביולרע ,ןעבעל
 א ןוא םהיא ןעשיווצ ךיילגראפ א ,טייהנענעלעג רעדנא ןא ייב
 -רהָאי ןעבלאה א םורא ןעסקאוועגפיוא זיא רעכלעוו ,ןאמ ןעטמהיראב
 -ןיֿפ א טבעלענ ךיוא טָאה ןוא עטיל רעד ןיא רעטעּפש טרעדנוה
 ןיא (18101884) רעטנַאלַאס לארשי 'ר .ענליװ ןיא טייצ ערעג
 ןיא ןדמל רעטסערג רעד סלא טנעקרענא ןעווענ ךיוא טייצ ןייז ןיא
 רעטמהידאב א ןעוװעג ךיוא זיא ,דנַאלסור ץנאג ןיא םינ ביוא ,אטיל
 -קאווענסיוא ןעבעל ן'רַאפ ךָאנ ןענייז סע ןעמעוו םורַא ,תודמ-לעב
 ךיוא זיא רע .ןעטָאדקענַא ןוא ךעל'השעמ ענהעש יילרעלא ןעס
 .םירפס ןופ רבחמ ןייק ןוא בר ןייק ,שנעמ רעטאווירּפ ַא ןעוועג
 ַא ןעװעג ןיא ?ארשי 'ר .ףיוא טייקכילנהע יד טרעה טימרעד/ רָאנ
 יד ןעריזינַאנרָא ֹוצ ןעביֹוהעגנָא טָאה רע ,רעדנעזייר ןוא רענדער
 -רעלא טימ טגיטפעשאב ןפוא ןייז ףיוא ךיז טָאה ןֹוא ךעלביטש רסומ
 ןיא סע ןוא ןירַאּפ ןיא ןעוועג זיא רע .ןעמעלבָארּפ עשידיא ייל
 ךָאנ ןענניירב וצ םהיא ךוזראפ רעד ןעראוועג טכַאמעג לָאמַא רָאנ
 "ןואג, לעטיט םעד ןעגארקעג טינ טָאה רע רעבָא .עקירעמא
 רחעז ןעראוועג טכַאמענ ןיא גנונעכייצאב יד ןעװ ,טנייה ןליפא
 ,"ןואנ רעד, טגנָאז ןעמ ןעװו טניימ ןעמ ןעמעוו עלַא ןעסייוו ,ניליב
 א ראפ טלעװו רעשידיא רעד ןיא גנונעכייצסווא גונעג ןיא סָאװ
 -עו ןוא ,קירוצ תורוד ריפ טימ ןערָאװעג רטפנ זיא רעכלעוו ,ןַאמ
 ךיז ןעניפעג סע ואװ םוטעמוא טרהעעג טרעװ סע ןעמָאנ סנעמ
 טיירּפשראפ טייצ ןייז טייז ןענייז סאוו ןעדיא עשיסור ןוא עשיווטיל
 .טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא ןערָאװעג



 .יקסנעוויא .מ
 טא טעטי

 ,םיליכשמ ןא םינבר רענליװ עגילָאמַא יד

 (ןטכירטש)

 קירוצ רהָאי טרעדנוה עכילטע טימ ןיוש

 םילשודי ענליוו ןעפור וצ ןעננאפעגנָא ןעמ טָאה

 .אטיל ךיירגינעק רעד ןופ םילשורי ,אטילד
 ןוא ך"נת ןופ קוסּפ םעד ןערעדנע טנעלפ ןעמ

 רבדו הרות אצת ןויצמ , ןענָאז טנעלפ ןעמ

 טמוק טרָאװ ס'טָאג ."אטילד םילשורימס 'ד

 .ענליוו טניימ סָאװ ,אטילד םילשורי ןופ

 -ענ טמהירַאב ?יפ רהעז ןיא ענליוו

 ,ןואנג רענליו ןעסיורו םעד טימ ןערָאװ

 ענליו ןיוש ןיא ענליו ןיא ןעװענ ןזיא ןואנ רעד רעדייא רעבָא

 ןעטצעל םעד רַאפ .םידמול ןוא םינבר עסיורג ןופ טדָאטש ַא ןערָאװעג

 טינ רָאנ .הלכשה ןופ טדָאטש יד ןערָאװעג ענליוו זיא טרעדנוחרהָאי

 .גנוגעװַאב רעטייברַא עשידיא יד ןעגנַאפעגנָא ענליוװ ןיא ךיז טָאה גנַאל

 .דנוב ןופ עלעניוו יד ןעוועג זיא ענליוו

 טָאה ןיפ ףסוי ?אומש יבר .רעכיב עליפ ָאד ןענייז ענליוו ןעגעוו

 עיירט יד) "הנמאנ הירק, ,ענליוו ןענעוו ךוב ןעקיד ץנַאנ ַא ןעבירשעג
 "אנליוו ריע, ןעבירשענ טָאה רעדיינשנייטש דינמ חנ יולח ,(טדָאטש

 ןעלקיטרַא עליפ ןעבירשעג טָאה דינמ ןהוז ןייז ,(ענליוו טדָאטש יד)
 .שידיא ןוא שיסור ,שיאערכעה ןיא ענליוו ןעגעוֶי ןעננולדנַאהּפָא ןוא

 ךוב ַא ןעבירשעגנָא (ינבל דוד) דראבסייוו רענייא טָאה ננַאל טינ ָאד

 טָאה יקסנול לעקייח .ענליוו ןענעוו ,"אטילד םילשורי , ,?ייט ייווצ ןיא

 ,רעכיב רעטרעדנוה .ןערהָאי-המחלמ יד ןופ ענליוו ןעגעוו ןעבירשענ

 ןעבירשענ ןענייז ןעטעלפמַאּפ ןוא ןעמעֶָאּפ ,ןערושָארב ,,ןעלקיטרַא

 ןעשידיא רענליוו ןופ ןעזַאפ ענעדישרַאפ ןעגעוו ,ענליוו ןעגעוו ןערָאוװעג
 | .ןעבעל

 ענליווװ ןענעוו ךילריפסיוא ןעביירש וצ זַא ,ךיז טהעטשרַאפ סע
 םילשורי ןופ ןעכירטש יד ןיא .לעקיטרַא ןעצרוק ַא ןיא טינ ןעמ ןעק
 / זַאב ַא רהעז עבַאנּפױא ןיימ ןיא ,ןעבענעג ָאד ןערעװ סָאװ ,אטילד
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 -קענַא ןערָאװעג טרילעּפמאק ָאד ןענייז ןעכירטש יד ןיא ..ענעדייש

 עטמירַאב רענליוו ןופ סקיטסירעטקַארַאכ עצרוק ןוא ךעל-השעמ ,ןעטָאד

 -ּמִא עכילטפאשנעסיוו א ןעביירש וצ טינ ךיז טסעמראפ ךיא .,ןעשנעמ

 .ןעכַאז עטבייל ןופ עיצַאיליּפמָאק א רָאנ ,ענליוו ןעגעוו גנולדנַאה
8 8 2 

 .שינָאמ םחנמ יבר ןעוועג זיא ענליוװ ןיא בר רעסיורג רעטשרע רעד

 הבצמ ןייז .ןעלעטשטסעפ טינ ןעמ ןעק ,טבעלענ טָאה רע ןעוװ יונעג
 רעד ?עיצעּפס ןוא טקעמרַאּפ זיא םלוע תיב רענליוו .ןעטלַא םעד ףיוא

 ןעװעג זיא רע זַא ,זיא רעכיז ,ךילטייד טינ זיא טיוט ןייז ןופ רהֶָאי
 .קירוצ רהָאי ניצרעפ ןוא טרעדנוה יירד םורַא טימ בר ענליוו ןיא

 ַא ןעוועג ןיא נארּפ ,גַארּפ ןופ שינָאמ םחנמ יבר זיא .ןעמוקעג

 ל"רהמ םעד ףיוא ךָאד טלהעצרעד ןעמ .םינבר ןופ טָאטש עטמהירַאב
 שינָאמ םחנמ יבר זַא טקַאפ רעד .םלונ ן'טימ עטכישעג יד גארּפ ןופ

 טייקגיטכיוו יד טגייצ ענליוו ןיא ןעמוקעג ןוא גארּפ ןעזָאלרַאפ טָאה

 .קירוצ רהֶאי ניצפופ ןוא טרעדנוה יירד טימ ןיוש תונבר רענליוו ןופ

 ,עקָארק ןופ בר רעטמהירַאב רעד ןעוװעג זיא םחנמ ןופ רעטָאפ רעד
 .תויח קחצי יבר גארּפ ןוא (בובל) גרעבמעל

 ,טייצ רענעי ןופ רעטנרעלעג רעטמהירַאב רעשידיא ַא רענייא

 ,לױװיזדַאר טשריפ ןופ רָאטקָאד ןעוועג זיא ,ר"שיה אנידימליד ףסוי יבר

 טימ ךיוא טעדניירפַאב ךיז טָאה רע .ענליוו טכוזַאב טָאה אגידימליד

 ןייז .(דומלת ןיא טינ ןעביולג סָאװ ,עטקעס עשידיא) סעמיאַארַאק

 .טפַאהלעכיימש רהעז טינ ןיא עטיל ןופ ןעבעל םעד ןענעװ גנוניימ

 ןוא ײנַאריט טייז ןייא ןופ טשרעה ןעטרָאד זַא ,ןעבירשעג טָאה רע

 ערעדנַא ןעבָאה אנידימליד ףיוא .טייהנעסיוומוא טייז ןעטייווצ ןופ

 .טלעמרומעגוצ םינבר

 .אמיל השמ יבר ענליוו ןיא בר ןעוועג זיא שינָאס םחנמ יבר ךָאנ

 סָאװ ,רפס ןעטסניטכיוו םעד ךָאנ ןעפור ךיז ןעגעלפ םינבר עגילָאמַא

 ינֹּפ , ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא אמיל השמ יבר .,ןעבירשעג ןעבָאה ייז

 סָאוו ,עקָארק ןופ בר םעד עשוהי ןופ דימלת ַא טסייה סָאד ,"עשוהי

 ןעסייהעג טָאה ןיילַא אמיל השמ יבר ןוא "עשוהי ינּפ , ןעבירשעג טָאה

 ,רפס ןעטסגיטכיוו ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא סָאד ,"קקוחמ תקלח,

 ,םעד ןופ ןהעז ןעמ ןעק ןעווענ זיא אמיל השמ יבר סיורג יװ

 םק אל השמ דע השממ , :ןעבירשעג םהיא ףיוא טָאה רענייא סָאװ

 יו אזא ןעוועג טינ ןיא אמיל השמ יבר זיב ונבר השמ ןופ ,"השמכ

 ןואג ןעסיורג םעד ףיױא ןעגָאז ןעמ טנעלפ לעטרעוװ סָאד טֶא .השמ

 | .(ןופימ השמ יבר) ם"במר רעד

 ןעוועג ןענייז םינייד ענייז רעדָא ,אמיל השמ יבר ןופ םירבח יד
 ."פלה תיב , רעד ןוא "?םירפא רעש, רעד ,ק"שרהמ רעד ,ך"ש רעד
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 -עג םירפס עניזָאד יד טָא ןעבָאה סָאװ םינבר יד ןעוועג ןענייז סָאד

 ,קסירב ןיא ןעברָאטשעג זיא אמיל השמ יבר .,ןעבירש

 ,ץ"כ יתבש יבר ןעוועג ןעטייצ ענעי ןיא ןזיא ןואנ רעסיורג ַא

 ןיא דימלת ןיא עסינטנעק ןענייז רעסיוא .ך"ש םעד ןופ רבחמ רעד

 עכילטסירק טימ ןערידנָאּפסערָאק טגעלפ רע ,רעטנערעלעג א ןעוועג דע

 יינטנעלאוו םענייא וצ ףירב ןייא .,שדוק ןושל ןיא אקוד ןוא עטנרעלעג

 ףירב רעד .קעטָאילביב רעניצּפייל ןיא ןערָאװעג ןענופעג זיא ךירדיוו

 ,1000 ,ראורבעפ רעט3 טריטאד זיא

 ןיא ןעברָאטשעג ןיא רע .קעװַא ענליוו ןופ זיא ך"ש יתבש יבר

 .רהָאי עגינייא בר ןעוועג ןעטרָאד זיא רע ושילעה

 ןעמָארגָאּפ עכילקערש ןעוועג ןענייז (1648) ח"ת רהֶאי םעד ןיא
 טימ ןעדיא ןעלַאפַאב ןענייז ןעקַאזָאק יד .,ןעלױּפ ןיא ןעדיא ףיוא

 ןעטימענסיוא טינ ןעבָאה ןעמָארנָאּפ יד .תוירזכַא רערעיוהעגמוא ןַא

 טָאה ענליו ,ןעפָאלטנַא ןעדיא עליפ ןענייז ענליוו ןופ .ענליוו ךיוא

 .(16986) ו"טת ןוא ח"ת ןיא ןעמָארנָאּפ יד ןופ ןעטילעג לָאמ רֶאֹּפ ַא

 .ןעקעטשרעדנַאוו םעד ןעמונעג ןעבָאה םיבושח ןוא םינבר ,םיריבנ עסיורג

 ,רערעדנַאוו יד ןעשיווצ ןעוועג זיא ,"הלונח רואמ , רעד ,שקבר השמ יבר

 ןיא ןעטילעג ייז טימ טָאה רע .ןעפַאמ יד טימ ןעגנַאגעגטימ ןיא רע

 .םייוניע עכילקערש ערעייז עֶלַא

 ,שקבר השמ יבר ןעפורעג ךיז טָאה ױזַא ,"הלונה רואמ, רעד

 ןיא רע םירוסי גנורעדנַאוו ענייז רעטרעוו עדנערהיר ןיא טביײרשַאב

 .ענליוו ןיא טרעקענמוא קירוצ ךיז טָאה ןוא רהָאי עכילטע תולג ןיא ןעוועג

 ס'יורפ ןייז .םידייא רענליוו א ןעוועג גיטנעק זיא שקבר השמ יבר |

 ייב נילייה ןיא סָאװ רפס א ןיא רפס ןייז ,הקבר ןעוועג זיא ןעמָאנ

 סע .,ק"פל א"לת רהֶאי ןיא ענליוו ןיא ןעברָאטשעג זיא רע ,םינבר

 יבר ןוז ןייז .קירוצ רהָאי גיצכעז ןוא טרעדנוה ייווצ ךרע ןַא זיא

 ,טמהיראב רהעז ןעוועג ןענייז רעדיל ?'דוד יבר קינעמילּפ ןייז ןוא היחתּפ

 . ,םינבר עסיורג ןעוװעג ענלױװ ןיא ןענייז תורוד עגינייא רַאפ

 להק רעד זַא ,וצרעד ןעמוקעג רעבָא ןיא סע .םינלפומ ןוא םיסנרּפ

 ןעפור ןערָאט טינ רענייק ךיז לָאז ענליוו ןיא זַא ,ןעסָאלשַאב טָאה

 ידינמ) מ"מ ,(קרצ ירומ) צ"ומ ָאד ןענייז ענליוו ןיא .בר ןעמָאנ ן'טימ

 טינ ןיא ןואנ רענליו רעד וליפא .םינבר ןייק טינ רעבָא ,(םירשימ

 .בר רענליוװ ןעמָאנ ן'טימ טסואווַאב ןעוו עג

 ןופ ןוז רעד ?אומש יבר ןעוועג זיא ענליוװ ןיא בר רעטצעל רעד

 רעכלעוו בר רענליו ןעטצעל םעד ןופ ןעמָאנ ן'טיס .רודניבא יבר

 קיטש ַא ןעדנוברַאפ זיא ,ןואנ רענליוו ןופ ןעטייצ יד ןיא טבעלעג טָאה

 עכלעוו רעטנוא ןעדנעטשמוא יד .טייצ רענעי ןופ ןעבעל רעשידיא

 ןייז טינ ענליוו ןיא ןעלָאז םינבר ןייק רהעמ זַא ןעסָאלשַאב טָאה ?הק
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 / עכלעזַא רָאפ ןעמוק ןעטייצ עגיטנייה ךיוא ,שיטַאמַארד רהעז ןענייז

 .יינ רעמיא טביילב סָאװ עטכישעג עטלא ןַא זיא סע .,ןעגנוריסַאּפ

 עגינייא ןיא ךיז רימ ןעזומ ןעדנעטשמוא יד טָא ןהעטשרַאפ וצ

 עטיל ןוא ןעליוּפ ןיא ןעדיא ןופ דנַאטשוצ םעד טימ ןענעקַאב רעטרעוו

 .ןואנ ן'רַאפ ןעטייצ יד ןיא
 טימ טגינייארַאפ ןעצנַאג ןיא עטיל ךיז טָאה 1869 רהָאי ןיא

 עשיליוּפ ןעפראוורעטנוא ןעוועג ןענייז טדעטש עשיווטיל עלא ,ןעליוּפ
 .ןעצעזעג

 .עימָאנָאטַא עלופ סעדניימעג עשידיא יד ןעבעגעג טָאה ןעליוּפ

 ןעדיא יד ןופ ןעבעל ןעכילרעניא ןיא גיטכעמ ןעוועג זיא ?הק רעד
 להק ןוא סעקטַאדָאּפ ןענָאמ טפרַאדעג טָאה ?הק רעד .ןעלױּפ ןיא

 ןליפא ןוא תוקולחמ טלעג ענעדישרַאפ ןערילונער וצ טכער טַאהעג טָאה
 להק ,רעניואוונייַא יד ןופ ןעבעל ןעכילנעזרעּפ ןיא ןעשימניײרַא ךיז

 ,טגלָאפעג טינ ןעבָאה סע עכלעוו יד רַאפ ןעפָארטש עברַאה טָאהעג טָאה
 רַאפ םרח םעד וליפַא ןוא ,ץָאלק-דנַאש ַא ,ענוק יד טָאהעג טָאה ?הק

 .עגינעּפשרעדיוו

 ,טרָאטש ןופ רעבעג-דןָאט יד ,םיסנרּפ יד ןעסעזעג ןענייז להק ןיא
 טנע'ססּפ'עג טָאה בר רעד סָאוװ .בר רעד ךיוא ןעסעזעג זיא ?הק ןיא

 טָאה ,טלָאװעג טָאה ?חק סָאװ ,ןעפראוורעטנוא טזומעג ךיז ?הק טָאה

 טָאה רעכלעוו ,בר םעד ןעוועג זיא העוו ןוא ןענלָאפ טזומעג בר רעד

 .לחק ןענעג טלעטשעג ךיז

 רעגרע ?חק רעבָא ןזיא לָאמַא ,"טינ ןלזנ ןייק זיא ?הק, טנָאז ןעמ
 ,לאומש יבר ןעװעג זיא ענליו ןיא בר רעטצעל רעד .ןלזנ ַא יװ

 ארפס הדוהי יבר דוסי בר רענליוװ ןעטסואווַאב םעד ןופ םידייא ןַא

 ,ךוסי ?הוש רעד ןופ רעדנירג רעד ,אניידו

 ןיא .ענליוװ ןיא בר ןערָאװעג ?אומש יבר זיא דַארַאּפ סיורנ טימ
 אניצוב , ןעמ טביירש ,ןעבענעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ ,תונבר בתכ םעד

 (רעמַאה רעקראטש רעד) "קזחה שיטּפ , ,(טכיל עגילייה יד) ?אשידק
 ,"ושש םינוילעו םיצלוע םינותחת, .םיחבש ערעיוהעגמוא ךָאנ ןוא

 ךָאד זיא .ךיז ןעיירפ עטשרעביוא ןוא ןעדירפוצ ןענייז עטשדעטנוא
 -סיוא טָאה סע .טריסַאּפ טָאה רע סָאװ עשז טרעה ָאט ?א ,טוג
 ,להק ןוא בר ןעשיווצ תקולחמ עקרַאטש ַא ןעכינ ןיא ןעכַארבעג

 ךיז ןעביוה תוקולחמ עֶלַא יו ,תקולחמ יד ךיז טָאה ןעגנַאפעגנָא
 טיג יז .סיורנ ןעטלַאהעג ךיז טָאה ןיציבר יד .,ןעטייקשירַאנ טימ ,ןָא

 ןעבָאה רעבייוו יד .םיסנרּפ יד ןופ רעבייוו יד וצ דובכ גונעג ּפִא טינ
 ןענייז סע ,טנערבוצ תקולחמ יד ךיז טָאה ןעכיג ןיא ןוא טגירקוצ ךיז
 -קערש יד טימ טפמעקַאב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,םידדצ ייווצ ןערָאװעג

 .ןעטַאטלוזער עגירעיורט וצ טרהיפענ טָאה תקולחמ יד .ןעלטימ עטסכיל



 031 יי םיליכשמ ןוא םינבר רצנליוו שנילָאמַא

 ץנַאג םידדצ עדייב ןופ ןערָאװעג טרהיפעג זיא סָאװ ,תקולחמ יד
 טסלָאמַאד ןעוועג זיא ענליוו .,ָאװטסל?ַאשטַאנ וצ ןעגנַאנרעד זיא ,רעטיב
 .יקסלאסאמ ףָאשיב םעד ןוא ?ױװיזדַאר אדָאװעיאװ םעד ןעפרָאוװרעטנוא

 -לַאשטאנ רַאפ ָאװטסלַאשטאנ -- ?הק טימ ןעטלַאהעגנ טָאה ?ליױװיזדַאר

 רעכילטסייג ןייא -- בר ן'טימ ןעטלַאהעג טָאה ףָאשיב רעד ןוא --- ָאווטס
 .ןעטייווצ ן'ראפ

 עיצקידירוי רעד רעטנוא ,עילָאקָאטנַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה בר רעד

 .טדָאטש ןיא ןעניואוו וצ טאהעג ארומ טושּפ טָאה רע ,ףָאשיב ןופ

  טָאה ןעמ .ןעראוועג טריטסערַא ןענייז ,בר ןופ רעגנעהנָא יד
 .םילובלב ייז ףיוא טכַאמענ טָאה ןעמ .ןעטייק ןיא טרהיפעג ייז
 טינ סולשעב ַא ןערָאװעגו טסאפענ ןיא םרח ַא רעטנוא

 רעבָא זיא ?הק ןופ טכַאמ יד .ענליוו ןיא בר ןייק ןעלעטשוצנָא רהעמ

 טכַאמ יד טָאה תקולחמ רעד ךָאנ ,טרעקרַאפ ,ןערָאװעג רעסערג טינ

 - | .ןעקניז וצ ןעגנַאפעגנָא

 ךיז טנעלפ רע .ענינייז ןָאטענ ?אומש יבר ךיז טָאה סולשַאב ן'כָאנ
 .ןערָאלרָאפ רע טָאה טכַאמ ןייז .ןיד תיב בא ,ד"בא ןעביירשרעטנוא

 ןָאט טינ ךָאד רע ןעק ,?ידבהל בר ַא רעדָא גינעק ַא ןיא רענייא יצ

 ןופ ןעליו םעד רע ןעוו ,טולָאסבַא זיא בר א, ךיוא .ליוו רע סָאװ

 ףניפ טימ טרעדנוה ךרע ןַא ,(תאקנ) א"נקת רהָאי םעד ןיא ,?טוט ?הק

 .ענליוו ןופ בר רעטצע? רעד ןעברָאטשעג זיא ,קירוצ רהֶאֹי גיצרעפ ןוא
 םישודק תומ ירחַא , .םיחבש עטסערג יד טימ טליפעגנָא זיא הבצמ ןייז

 ."רומא
 א 8 * 

 ענליו ןיא טבעלעג טָאה בר רענליוי ןעטצעל ןופ ןעטייצ יד ןיא

 (1720) פ"ת רהָאי ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא רע .ןואג רענליוו רעד

 תונבר ןייק לָאמנייק טָאה ןואג רעד .(1798) ח"נקת ןיא ןעברָאטשעג ןוא

 .בר א יו רעסערג ןעוועג רעבָא זיא רע .,ןעמונרַאפ טינ עלעטש

 ןיא ןילק ס'דיסח םעד  .דיסח ןעתורעג ןעמ טָאה ןואג םעד

 ןעגעג טפמעקעג ליפ טָאה ןואג רעד ,ןיולק ס'נואג םעד זיא ענליוז
 .גייט רעדנַא ןַא ןופ םידיסח ןעוועג ןענייז סָאד רעבָא .."םידיסח,
 טניימ סע .גנוטיידַאב רעדנַא ץנַאג ַא טָאה ןואנ ןופ דיסח ןעמָאנ רעד
 | .שנעמ רעמורפ רעכילנייוועגרעסיוא ןַא

 ואוו ,רעדנעל ןופ טּפיוה רעטניורקעג טינ ַא ןעוועג זיא ןואג רעד

 ךיז טָאה רענארּפ ןתנוי יבר יוװ ןואג ַאזַא .טניואוועג ןעבָאה ןעדיא
 -ענ טָאה רע סָאװ ,הקולחמ רערעטיב רעד ןענעוו טעדנעוועג םהיא וצ

 .ןידמע בקעי יבר ,ןואג רעדנַא ןַא טימ טָאה
 תונבר רענליוו יד טריטסיזקע טָאה סע סָאװ ןעטייצ יד ןיא ךָאנ

 ךיז טָאה רעטשרע רעד .םינייד 12 ןופ ןענַאטשַאב ןיד תיב רעד זיא
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 ר"וס -- רעטייוצ רעד .ןיד תינ שאר ,ד"באר ןעמָאנ ן'טימ ןעפורעג
 צ"ומ .(םירשימ דיגמ) מ"מ -- רעטירד רעד ןוא ,(אניידו ארפס)

 הרומ רעדָא (קדצ הרומ) צ"ומ רעד .(קדצ ןייד) ץ"ד ,(קדצ הרומ)

 .בר ַא טָאטשנָא ןעוועג ןיא ,ענליוו ןיא ַאזַא טפור ןעמ יוװ ,הָארוה
 .ץַאלּפ ס'בר א ןעמונראפ דינמ טדָאטש רער טָאה ךָאנרעד

 ןועמש םהרבא יבר ןעװעג זיא ענליוו ןיא צ"ומ רעטשרע רעד

 רעסיורג רעד ןעפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,(82 ףַאדגַארַאּפ "הנמאנ הירק,)
 ןוא רעגַארּפ ?'תנוי יב ייב טנערעלענ טָאה ןועמש יבר .ןועמש יבר

 יבר טימ גירק םעד ןיא ןיבר ןייז רַאפ ןעמונעגנָא קרַאטש ךיז טָאה
 | .ןידמע בקעי

 טגעלפ ,ןועמש יבר ייב הלאש ַא ןענערפ ןעמוק טנעלפ דיא ַא זַא

 ןענרעל ןעגעוו ,הסנרּפ ןענעוו ןעדיײררעדנַאנַאפ םהיא טימ ךיז רע
 ןוא ץרַאה רערעגנירג ַא טימ קעװַא טנעלפ דיא רעד .טּפיוהרעביא

 | .ןועמש יבר ןעזָאלרַאפ טנעלפ רע ןעוו ,גנונפָאה רהעמ טימ

 יבר ןעסיורג םעד רעדָא ,ץ"ומ ןועמש יבר ןופ קינעמילּפ רעד

 ףַארנַארַאּפ "הנמאנ הירקמ) סעדניה והילא יבר ןעוועג זיא ,ןועמש
 ס'ןואג ןיא דילנטימ ַא ןעװעג זיא רע .יכדרמ 'רב והילא יבר 6
 ,(אניידו ארפס) ד"וס ןעועג ןיא רע .ןיד תיב ס'ןואג ןיא ,טעניבַאק
 .(קדצ הרומ) ץ"ומ ן'כָאנ רעטייווצ רעד

 עיינ יד ,םידיסח יד ט'פדור'ענ לופ ןואנ רעד טָאה ,טסואוואב יוװ
 בוט םש ?עב ןופ ןעבעל ןיא ןעדיא ייב ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,עטקעס

 ענליו ןיא .(1788 זיב 1698 ןופ טבעלעג טָאה בוט םש לעב רעד)

 םידיסח רענליוו יד .םידיסח עּפורג עניילק ַא טעװַאיעג ךיוא ךיז טָאה

 ."ןינמ רענילראק רעד, ,לעזיילק רעדנוזַאב ַא ןיא טנעווַאדעג ןעבָאה

 רענליוו עסיורגנ ייווצ ןענַאטשעג ןענייז רענילרַאק יד ןופ עציּפש רעד ןא
 .םייח יבר דינמ טדָאטש רענליוו רעד ןוא רסיא יבר ,םידמול

 עשיטסימ יד ןעגניירב וצ רעטשרע רעד ןזַא זיא טנַאסערעטניא
 ן'טימ רָאטקָאד א רענייא ןעוװעג ןיא ענליו ןיא "הלבק, יד ערהעל

 ןעילַאטיא ןיא טרידוטש טָאה ןָאדרָאנ .רד ,ןָאדרָאנ ?איתוקי ןעמָאנ

 םייח השמ טעָאּפ ןוא "?בוקמ, ן'טימ טנעקעב ןעטרָאד ךיז טָאה ןוא
 .ןָאדרָאנ .רד ףיוא סולפנייא ןעסיורנ א טאהענ טָאה אטאצול ,אטאצול

 ,ןעשנעמ ,"םירושח, ןעפורעג ענליו ןיא ןעמ טָאה םידיסח יד

 דשוח םידיסח יד עקַאט טָאה ןעמ ןוא ןייז דשוח ףרַאד ןעמ עכלעוו
 טָאה ןעמ .ןעקנעדעג ןוא ןערעה ןעק ןעמ סָאוי ,תוריבע עֶלַא ןיא ןעוועג

 ןענייז ןוא החּפשמה תרהט ּפֶא טינ ןעטיה ייז זַא ,ןעוועג דשוח ייז
 זַא ,טגָאעעג טָאה ןעמ .סעיירט ןעילימַאפ ןיא דיּפקמ קרַאטש טינ
 ,סעינרָא עטסערג יד ןעכַאמ ןוא סעסקיש טימ ןעבעל םידיסח

 ןיא םרח רעד .םרח ןיא טנעלעג םידיסח יד טָאה ןואנ רעד
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 ,(יכררמ 'רב והילא יבר) סעדניה והילא יבר ןופ ןעבירשעגרעטנוא ךיוא

 .אניידו ארפס רעד

 ןייז .לעציּפש ַא ןָאטענּפָא סעדניה והילא יבר טָאה לַאזקיש רעד
 רעציוועכעל ַא ןערָאװעג זיא סעילער ןמלז יבר ןהוז רעטבילַאב רענעגייא

 ןעכָאװ ייווצ ןעסעזעג זיא ןוא העירק ןעסירעג טָאה והילא יבר ,דיסח
 חמשנ רעד ךָאנ ךָאו ןייא ןוא ףוג ן'כָאנ ךָאװ ןייא ,ןהוז ןייז ךָאנ העבש

 קעװַא רעטלע רעד ףיוא זיא סעילער ןמלז יבר .דיסח םעד ןוז ןייז ןופ

 יבר סלַא ןערָאװעג טסואוואב ןעטרָאד זיא רע .לארשי ץרא ןיא
 ,רעדיל ןמלז

 ןעבעל ןעשידיא ןיא ןעליּפש וצ ןָא טביוה טוט ס'נואג םעד ךָאנ
 ךיוא ךיז טָאה ענליוו ןיא .מ"מ ,דינמ טָאטש רעד לעדיפ עטשרע יד
 רענילרעב ןופ טסייג רעד ןענע'בננ'רַאפ וצ ןעביוהעגנָא זייווכעלסיב
 | .הלכשה ןופ טסייג רעד ,גנורעלקפיוא

 ןיא יז ןוא דנַאלסור ןופ תושר םעד רעטנוא רעבירַא זיא ענליוו
 -רעטנוא טייז ןייא ןופ טָאה דנַאלסור .טדָאטש יקסנרעבוג ַא ןערָאװעג

 וצ ןעדיא טכוזעג יז טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ןעדיא טקירד
 | .ןעסור רַאפ ייז ןעכַאמ ,ןעריציפיסור

 עטמהיראב יד טעדנירגענ טָאה םייח יבר דימלת ס'נואג םעד
 ןיא עיליא ןופ השנמ יבר דימלת ס'נואג םעד .הבישי רענישזאלאוו
 ַא ןיא וליפא ןיא רע  .םיליכשמ עשידיא עטשרע יד ןופ ןעוועג
 ןעגיובנעלענעצַאק בר רעד .טסישידיא רעטשרע רעד ןעוועג ןיז ןעסיוועג

 ס'השנמ יבר ןענערברַאפ טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג טָאה ענליוו ןופ
 .ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא ענינייא ןעמענפיורַא טינ טעװ רע ביוא ,רפס

 יד ןיא ענליוו ןיא טעדנירנעג ךיז טָאה עלוש ענרעדָאמ עטשרע יד

 רעד .,1810 רהָאי םעד םורא ,טרעדנוהרהָאי ןעט19 ןופ ןערהָאי עטשרע
 -ןעכַארּפש ַא ,ןאמלוש ץריה ילתפנ ןעוועג זיא עלוש רעד ןופ רעדנירג

 ןעועג רע ןיא ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא .ליכשמ ַא ןוא רענעק
 ,ןַאמלוש ןמלק רעביירש ןעשיאערבעה ןעטמהירַאב םעד וצ לעקנָא ןַא
 .ענליוו ןיא טכארברַאפ ןעבעל ןעצנַאנ ןייז טָאה רעכלעוו

 עטשרע יד ענליוו ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה 1841 רהָאי םעד ןיא

 עשיאערבעה עטמהיראב יד ןעװעג ןענייז רעדנירג יד .עלוש .טַאוװירּפ
 טדָאטש א טרעוװ ענליוו .דניקלַאז ןוא נרובסניג ןרהא יכדרמ רעביירש
 | .הלכשה ןופ

 -ענ ןערָאבעג זיא (1796--1846 טבעלעג) גרובסניג ןרחא יכדרמ
 ענעדישרַאפ רעביא ןענייז רעכיב ענייז .טנַאלַאס לעטדעטש ןיא ןערָאװ
 .עקירעמַא ןופ גנוקעדטנַא רעד ןענעװ ןעבירשעג טָאה רע .סעמעט
 -צונ ערעדנַא עליפ ןעגעוו ןוא ןעזיוצנַארפ יד ןוא ןענָאילַאּפַאנ ןעגעוו
 ,תועידי עכיל
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 רעד ןעוועג זיא ענליוװ ןיא ליכשמ רעשידיא רעניטכיוו ַא ךָאנ

 ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זןיא רע .ןָאזנעבעל בוד םהרבא טעֶאּפ

 ןיא ןָאזנעבעל .18/78 רהָאי םעד זיב טבעלעג ןוא 1704 רהֶאי ןיא

 -ענג םהיא ןעבָאה ןעדיא רענליוו ןוא קאשילייכימ ןיא םידייא ןַא ןעוועג

 -רַאפ ןעועג זיא רעקשילייכימ עקרעב .רעקשילייכימ עקרעב ןעפור
 ,סרוקיּפַא ןעסיורג ַא רַאפ טנעכער

 טָאהעג ןָאזנעבעל טָאה גרובסניג ןרהא יכדרמ ןופ טיוט םעד ךָאנ

 רעד .דינמ טדָאטש רענליו םעד טימ סיטשנעמַאזוצ ןעפרַאש ַא
 ןייז דיּפסמ טפראדעג סָאד טָאה ,עלעוולעוו יבר ,דיגמ טדָאטש רענליוו

 ןעגעו טדערענ דינמ רעד טָאה דּפסה ןייז ןיא .גרובסניג ןרהא יכדרמ
 -סניג ןרהא יכדרמ ןופ טיוט םעד ןעגעוו טינ רָאנ ,טלעוו רעד ןיא ץלַא

 -נעבעל ףפוי הכימ -נעבעל רעב םהרבא
 .(1889---1898) ןָאז .(18/8--1704) ןָאז

 טימ עמיטש רעגידנענייוו ַא ןיא טנידנערַאֿפ זילב טָאה רע  ,גרוב

 ."?ןעברָאטשעג ךיוא זיא גרובסניג ןרהא יכדרמ ןואה :רעטרעוו יד

 טנַאמרעד טָאה ןוא המיב רעד ףיוא ףױרַא סעכ טימ זיא ןָאסנעבעל

 -רַאפ ךיא ייטשרַאפ טציא ,"דינמה רענה אוביו, ,ך"נת ןיא קוסּפ ַא

 רע סָאװ ,רַאנ א זיא ך"נת ןופ דינמ רעד .רַאנ א זיא דינמ רעד סָאװ

 ןוז ןייז ןוא ?ואש ךיוא ןוא ,"ותמ ונב ןתנויו ?ואש םגו, טנָאזעג טָאה

 ,דינמה רענ .רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד ןעוו ,ןעברָאטשעג ןענייז ןתנוי

 גידנעזייוונָא ,ןעירשעגסיוא ןָאזנעבעל טָאה -- !גרובסניג זיא רקיע רעד

 ,רַאנ ַא זיא עלעוולעוו יבר זַא ?יּפש-טרָאװ ן'כרוד

 א טימ טרעפטנעענ ןוא ןערָאלרַאפ טינ ךיז טָאה עלעוולעוו יבר

 ןעשטייד ייב טָאה סָאװ ,ןחדב ןעשיווטיל ןעטמהירַאב ַא ןעגעוו לשמ

 סרא .תֹונותתח עשטייד וצ טנייוועג טינ ןיב ךיא , .ןעמונעגסיוא טינ



 638 םיליכשמ ןוא םיגבר רצנליוו שנילָאמַא

 ךָאד טייטשרַאפ רהיא ,רעסעב ןייז ךיא לעוו הנותח רעטייווצ רעד

 "! ןָאזנעבעל ינַאּפ ,ןיימ ךיא סָאװ

 ןעפורעג םהיא ןעבָאה ןעדיא רענליוו יד יו ,ןָאזנעבעל בוד םהרבא

 -עטיל רעשיאערבעה רעד ןיא טסואווַאב זיא ןוא רעקשילייכימ עקרעב

 ןַא טימ ןוז םענעטָארעג ַא רהעז טָאהעג טָאה ,ןהכה ם"דא סלַא רוטַאר

 הכי .ןָאזנעבעל ףסוי הכימ ,טנַאלַאט ןעשיטעֶאּפ ןעניסַאלק טשרע
 ,טכוזדניוש ןופ ןעברָאטשעג ןיא רע .טבעלעג גנַאל טינ טָאה ףסוי

 ,עדרעוו רעייז ןערָאלרַאפ טינ גָאט ןעניטנייה זיב ןעבָאה םיריש ענייז

 ,ןעטעֶָאּפ עשיאערבעה עטסערג יד ןופ טכַארטַאב טרעוו ףסוי הכימ

 .ןופ ףסוו לאומש

 . עטמהירַאב יד טנעפעעג ענליוו ןיא ךיז טָאה 184/ רהֶאי ןיא

 ,ןעגיובנעלענעצאק שריה ןעוועג זיא רָאטקעּפסניא רעד ,עלוש רעניבַאר

 ,1808 ןיב טבעלעג ןוא 1796 רהֶאי ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע

 טָאה רע .רענרעל ליואוו יד ןופ ןעוועג רע זיא ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא

 תומכסה ָאד ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,"םלוע תוביתנ, רפס א ןעבירשעג

 ,רעלעווסאּפ עלעבַא יבר ןוא ןעגיובנעלענעצַאק לאומש םינואג יד ןופ
 והיתתמ ןעטמהירַאב םעד ןוא ?לאלצב יבר הָארוח הרומ םעד ןופ ךיוא יו

 יי .ןושַארטש
 ןעועג ךיוא ןענייז עלוש רעניבַאר רעד ןופ רערעל יד ןעשיווצ

 ןדמל רעסיורג רעד ,דניקלַאז המלש טעָאּפ רעד ,יקסוועשערעש ?דיא

 ףסוי לאומש יבר רעטנרעלעג רעטסואווַאב רעד ןוא ןאיגנולפ יכדרמ יבר

 .לוטיט םעד טאהעג טָאה רע יװ ,"יערוועי ינָאשטוא , ,ןיפ

 רהֶאי ןיא ענדָארָאה ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןיפ ףסוי ?אומש

 ענייז .1801 רֹהֶאי ןיא ענליוו ןיא ןעברָאטשעג ןוא (1818) ח"עקת |
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 א רעבירַאד ןיא ןוא ענליוװ ןיא טכארברַאפ רע טָאה ןערהָאי עטסעב
 | .ךרוד ןוא ךרוד רענליוו

 טפירשטייצ יד ןעבעגעגסױרַא ןיפ ףסוי ?אומש טָאה ענליוו ןיא
 יא רעכייד ַא יא ןעוועג זיא ןיפ ."למרכה, ךָאנרעד ןוא "ןופצ יחרפ,

 -ַאב רעד .עינלעגיצ ַא ןוא קורד א טנאמרַאפ טָאה רע .רעטנרעלעג ַא
 ןע'ניפ ייב, :ןעגָאז טגעלפ רעמינָאלס ולעזייַא יבר גנילציוו רעטמהיר
 ןוא ?עגיצ יוװ טרַאה זיא שיאערבעה ןייו .ןעטיברַאפ תורצוי יד ןענייז
 ןופ רעקירָאטסיה רעד ןיא ןיפ .רעטוּפ יװ ךייוו ןענייז ?עגיצ ענייז
 הירק , ךוב ןעטמהירַאב םעד ןעבירשעגנָא טָאה רע .ענליוו
 .ענליוו ןענעוו "הנמאנ

 יו ,עטנרעלעג ןוא רעביירש סױרַא ןענייז עלוש רעניבַאר ןופ
 יד שיאערבעה ןיא ןעבירשעגנָא טָאה רעכלעוו ,רָאטנַאק ביל הדוהי
 ,(ןעבױלג רימ) "ונחנא םינימאמ , טכידעג עשיטסילַאיצָאס עטשרע
 .ןעדיא עטמהירַאב ךָאנ ןוא ןַאמרעביל ןרהא ,שטיוועלעדנוז ,אדנאוועל
 ,רעטעררַאפ ןוא םידמושמ סיױרַא ךיוא רעבָא ןענייז עלוש רעניבַאר ןופ

 ,ןַאמלוש ןמלק :ָאד ןענייז ןעדיא עטמהירַאב רענליוװ יד ןעשיווצ
 -יטכיו א ,בקעי ןב ;גנוטיידַאב רעסיורג ןופ רעביירש רעשיאערבעה ַא
 רעד ,ןָאדרָאג ?כימ ,ןרעקלעדנַאמ .רד ,רעזנוצ םוקילא } ףַארגָאילביב רעג
 ישאר עסיורג יד ,קיד ריאמ קיזייַא ,דלָאהנעגוט ,ןָאסרעכייר קדקדמ

 ןוא לאומש ,רעטנַאלַאס לארשי יבר ןוא רעצלעמ יכדרמ יבר תובישי

 .ןעטיײקטמהירַאב עסיורג ךָאנ ןוא ןושַארטש וחיתתמ ןוז רעטמהירַאב ןייז
 ,רענליוװ א זיא ןָאדרָאג .? ,י טעֶאּפ רעשיאערבעה רעד ךיוא

 ןושארטש והיתתמ ןוא ןיפ ףסוי ?אומש יבר ,ןַאמלוש ןמלק

 ,רהאי ןייא ןיא ןעראוועג ןעריובעג ןענייז ייז .סעקינסעוואר ןענייז
 יבר .,רעטלע ענהעש א טבעלרעד ןעבָאה יז .,1818 רהאי ןיא
 לאומש יבר ,1880 רהאי ןיא ןעברָאטשעג ןיא ןושארטש והיתתמ

 .1900 רהאי ןיא ןאמלוש ןמלק ןוא 1891 רהֶאי ןיא -- ןיפ ףסוי

 ןיא ןעברָאטשענ עלַא ןענייז ייז .ענליו ןופ ץלָאטש רעד ןענייז ייז
 -בעה יד טרעכיײרַאב טָאה ןאמלוש .טבעלעג ןעטרָאד ןוא ענליוו

 א ןעװעג זיא ןיפ .,רעכיב עכילצינ רהעז טימ רוטַארעטיל עשיאער
 -יב ןייק טָאה ןושארטש והיתתמ ,רעקירָאטסיה ןוא גָאלָאליפ רעסיורג
 .רעכיב ערעדנא וצ ?תורעה ,, ,ןעגנוקרעמאב רָאנ ,ןעבירשעג טינ רעכ
 יד ןופ טינ זיא ,סױרַא ןיא סאוו ןושארטש והיתתמ ןופ ךוב ַא)
 ערעדנַא וצ ןעננוקרעמַאב ענייז (.ןעפַאשעג טָאה רע סָאװ ,עטסעב
 טָאה ,ןושארטש לאומש יבר ,רעטָאפ ןייז ךיוא .,לַאינעג ןענייז רעכיב

 -רעמאב ס'רעטָאפ םעד ךיא .ס"ש םוצ ןעגנוקרעמַאב ןעבירשעג
 רע .ךילטנעגייא רענליוו ןייק טינ זיא והיתתמ ,לַאינעג ןענייז ןעגנוק
 קיד ריאמ קיזיא זא .ןושַארטש ףרָאד ןיא ןעראוועג ןעריובעג זיא
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 :ןעיירשסיוא רע טגעלפ ןע'נושַארטש ףיוא סעכ ןיא ןערעוו טנעלפ

 + סעטַאמ ןוא ףרָאד ַא ןיא ןושַארטש ? סוחי רעד ריד טימ זיא סָאוװ,

 -עג רעבָא ןיא ןושַארטש והיתתמ ".רעוּפ ַא ןופ ןעמָאנ רעד ןיא

 ןיא קעטָאילביב עטמהירַאב ןייז .טייצ ןייז ןופ םינואנ יד ןופ ןעוו

 ,ענליוו רַאפ גנוריצ ַא

 -עג ןעריובעג זיא ערָאיפעטנַאמ טניז רהֶאי 180 טציא טרעוו סע

 יאדכ ןיא סע .ןעברָאטשעג ןיא רע טניז רהאי טרעדנוה ןוא ןעראוו

 רהָאי ןיא ענליוו ןיא ןעװעג ןזיא ערָאיפעטנָאמ זא ,ןעקרעמַאב וצ

 יַאּפ ןעכילרעזייק טימ ןערָאװעג ןעמונענפיוא ןעטרָאד זיא רע ,46

 רעד ןעפורעג םהיא טָאה (רסיק רעשידיא) "לורק יקסווָאדישז , .דַאר

 םינבר עמורפ יד טרעטנענרעד טָאה ערָאיפעטנַָאפ .ןומה רעשיליוּפ

 ןייא ןיא ןערהָאפעג ןיא דינמ-טָאטש רעד .םיליכשמ עיירפ יד וצ

 טכַאמעג טָאה ענליו .(ןהכה םדא) רעקשיליַאכימ עקרעב טימ עטערַאק

 .ן'ערָאיפעטנַאמ ףיוא קורדנייא ןעקרַאטש ַא

 ןיא ,םייוג ייב ןערָאװעג טמהירַאב ךיוא זיא רעכלעוו ,רענליוו ַא

 רעבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,טסידומלת רעשידיא ַא ,ןָאסלָאװכ רָאסעּפָארּפ

 .ןעדיא רַאפ ןָאטעג ?יפ טייהרעט'דמש"עג טָאה ןָאסלָאװכ .ט'דמש"עג

 ,טרידנָאּפסערָאק םהיא טימ ךיז טָאה ןנחלא קחצי יבר בר רענווָאק רעד

 ןעדיא רַאפ ןעלעטשנייַא ךיז לָאז רע ןעטעבענ לָאמ ןייא םהיא טָאה רע

 קוסּפ ַא זיא םע ."תרצונ ךכל יכ, רעטרעוו יד טימ טנידנעעג ןוא
 םעד בילוצ ,סנעטשרע ,טניימ ןוא ליּפש טרָאוו ַא זיא סָאוו ,ןענווַאד ןופ

 ַא ןערָאװעג וטזיב םעד בילוצ ךיוא ןוא ןערָאװעג ןעפַאשַאב וטזיב

 טרָאװ רעדנַא ןַא טימ טרעפטנעעג ןָאסלָאװכ טָאה םעד ףיוא ,טסירק
 זַא ,ךיוא טניימ סָאװ ,"יתרצונ אל וליאכ יתרצונש וישכעוג :ל?יּפש

 טסירק ןייק טְלָאֹו ךיא יו ךיילג זיא טסירק ַא ןיב ךיא זַא טציא

 | .ןעוועג טינ

 טָאה ןַאמלוש .,ןַאמלוש ןמלק ןופ טניירפ ַא ןעוועג זיא ןָאסלָאװכ
 -רעביא ןֹופ, .ט'דמש'עג ךיז טָאה רע סָאװהַאפ ,טנערפעגנ לָאמַא םהיא

 ,טגייצרעביא טזיב וד ,סָאװ, .טרעפטנעעג ןָאסלָאװכ טָאה ,"גנוגייצ

 ןַאמלוש טָאה ,"'? טייקשידיא רַאפ רעכעה טהעטש םוטנעטסירק זַא

 וצ זַא ,טנייצרעביא ןיב ךיא רעבָא ,טינ סָאד ,ָא/ .טגערפעג וויאַאנ
 וצ יו רעסעב זיא טעטיזרעווינוא ןעשיסוד ַא ןיא רָאסעּפָארּפ ַא ןייז
 .טרעפטנעעג גיטולבטלַאק ןָאסלָאװכ טָאה ,"הבישי שאד  ַא ןייז

 ןאילוו ןעװעג ןיא ענליוו ןופ דמושמ רעטמהירַאב רעטייווצ ַא

 ,1828 רהֶאי ןיא ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע ,ָאקשטַאילק
 טסַאפרַאפ טָאה רע .םיריש עשיאערבעה ןעבירשעג רע טָאה טייהרעגנוי
 ךָאנרעד ךיז טָאה ָאקשטַאילק רעד ."םיאדודה , ?עכיב ןעשיאערבעה ַא

 .טָאירטַאּפ ןֹוא רעביירש רעשיליוּפ רעסיורג ַא ןערָאװעג ןוא ט'דמש'ענ
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 ןיא רע .,ןָאסנעזָאר עק'השמ ןעוועג זיא ענליוװ ןיא ּפיט רענדָאמ ַא

 טָאה ןוא ענליװ ןיא ןעפיוה עליפ טַאהעג טָאה רע  ,ריבנ ַא ןעוועג

 ,סעינילער עלַא ןענינייארַאפ וצ עעדיא ןַא טימ ןענַארטענמורא ךיז
 טָאה ןָאסנעזַָאר .רענָאיסימ ןעפורעג םהיא ןעבָאה ןעדיא רענליוו יד

 ןיא ייז טָאה רענייק ןוא שיאערבעה ןיא ךעלכיב עליפ ןעבענענסיױרַא
 טגָאזעג טָאה -- גידריוקרעמ ןיא סע .ןעמענ טלָאװעג טינ טנַאה
 ,ךיק ןיא ןעדנובעגנייַא ןייש רעכיב עניימ רעביא זָאל ךיא --- ןָאסנעזָאר

 רעטכייל ענרעבליז רָאנ ייז ןענע'בננ ,ןענע'בננ ייז ןעלָאז טייל עמירָא
 ,טינ ייז ןעּפעשט רעכיב יד ןוא

 לערַאב לעקנַאו

 והילא ,יקסלָאקָאטנַא יוװ ,סרָאטּפלוקס עסיורג טָאהעג טָאה ענליוו

 | | .סעכילירג יו רעלטסניק ךיוא ןוא גרובסניג

 עפ'השעמ עטנַאסערעטניא ןַא דראבסייוװ טלייצרעד סעכילירג ןעגעוו

 ,."אטילד םילשוריא ןיא

 ךיא רעגי'דובכב ַא סַאג רעשטייט ףיוא טניואוועג טָאה ענליוו ןיא

 דֶלֶאֹנ ןופ טפעשעג ַא ןעטלַאהעג טָאה לערַאב .(*לערַאב בקעי יבר
 | .ןעכַאז רעבליז ןוא

 ,אטילד םילשורי) ?יראב בקעי 'ר טביירשַאב דראבסייוו יו טָא

 :(118 טייז ,לייט רעטשרע

 רע .ענליוו ןיא ןעמָאנ ןעסיורג ַא טַאהעג טָאה לעראב בקעי יבר,

 טָאלב ַא ןענרעל ןוא ןענװַאד טנעלפ רע  .םורפ רהעז ןעוװעג זיא

 בקעי 'ר .(ןזיולק ס'נואג םעד) ןינמ ס'דיסח ןיא נָאט ןעדעי ארמנ
 ,דרָאב רעסיױו רענהעש א טימ םינּפ תרדה א ןעװעג זיא לעראב

 ,"ענליוו, ךוב םעד ןופ רָאטקַאדער רעד זיא רעכלעוו ,ןירושי םופעי (*
 .לעקוניוא ןַא ס'לערַאב בקעי זיא
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 ןייז רע טָאה ןעטלַאהענ, ".ךיוב ןעלופ ןייז ןעגנַאלרעד טנעלפ סָאװ

 ".ןינמ ם'ריסח ןופ טייו םינ ,סָאנ רעשטייט ףיוא טפעשעג דלָאג

 טגעלפ רע  .ךַאפ ןייז ןיא רעלטסניק ַא ןעוועג ןזיא ?יקנעי 'ר,

 טפרַאדעג טָאה סאוו ריבג רעדעי .עיטַאדקָאטסירַא רעד טימ ןעלדנַאה

 ַא ,ץירּפ ַא ,הררש רעסיורג ַא ,ןתח ַא רַאפ הנתמ ענהעש ַא ןעבעג
 ,"אנָאד אמירפ} א הנתמ א ןעקנעש ןלעװ טגעלפ סָאװ קינלַאשטַאנ

 רָאטַאנרעבוג רעד ןיא לָאמנייא .ןעלקנעי יבר וצ ןעדנעוו ךיז ןענעלֿפ

 ייב ןעבָאה ןוא טפעשעג ןיא ןעלקנעי יבר וצ ןיירַא יורפ ןייז טימ
 טלעטשאב םהיא ייב ןעבָאה ןוא ןעכַאז ערעייט עליפ טפיוקעג םהיא

 "ייק רעד הנתמ א ,רענייטש ערעייט ןיא טצעזעג ,עלעגניר ןעטוג ַא

 -ויק רעד ןֹופ ןעוװעג ןיא יורפ ס'רָאטַאנרעבוו םעד  ,ןיילא ענירעס

 רעד לעראב בקעי 'ר וצ גנולצולּפ טמוק לָאמ ןייא .עילימַאפ רעכילרעז

 וטסָאה ואוו רימ גָאו :טסַאה טימ טנערפ ןוא ןייֵלַא רָאטאנרעבונ

 רָאֹּפ א טימ טפיוקענ ריד ייב בָאה ךיא ןעכלעוו ,עלעגניר םעד ןעמונעג

 ענעדישרַאפ .קערש רַאפ ןערָאװעג ךיילב זיא ?עראב 7? קירוצ ןעכָאװ
 + 4סָאד טניימ סָאוװ .ּפָאק ןיא טרעטנָאלּפעג םהיא ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג

 סָאװ עלעגניר רעד ןיא סָאד זא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע

 רעד וצ טקישעגקעװַא סָאד ןוא טפיוקעג טָאה רָאטַאנרעבוג רעד

 ןיא .טײברַאענסיױא ניצנוק ױזַא ןעוועג זיא עלענניר רעד .,ענירעסייק

 יד ןעוועג ןענייז סע ,רעלדַא ןַא טצירקעגסיוא ןעוועג ןענייז רוטַאינימ
 .עילימַאפ רעכילרעסיק רעצנַאנ רעד ןוא ענירעסיק רעד ןופ ןעלַאיציניא

 ךיז טָאה יז ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג רהעז עלעגניר סָאד זיא ןירעסיק רעד
 .עלעגניר ןופ רעטסיימ ן'טימ ןענעקַאב טלָאװעג

 ַא טײברַאעגסױא טָאה עלעגניר םעד זַא ,טלייצרעד טָאה לעראב

 קעװַא זיא רָאטַאנרעבוג רעד .(זיולק ס'נואג םעד) ןינמ דיסח ןופ שורַּפ
 ןוא רעטסיימ םעד ןעמענ וצ ןזיולק ןיא ?עראב ןופ גנוטיײלנַאב ןיא

 ןעבָאה סעקינזיולק יד סָאו קערש יד .גרוברעטעּפ ןיא םהיא ןעריפ
 ךיז ןעמ ןעק ,רָאטַאנרעבוג םעד ןהעזרעד ןעכָאה ייז ןעוו ,טבעלעגרעביא
 טרָאװ ןייא ןענַאטשרַאפ טינ וליפא טָאה רעטסיימ רעד .,ןעלעטשרָאפ

 טָאה רע .שורּפ רעוועזייל רעד ןעפורעגנ םהיא טָאה ןעמ .שיסור ןיא

 -עג טָאה שורּפ רעד ןוא .םירפס רסומ ךיוא ארמג רעסיוא טנרעלעג
 .רסיק ן'רַאפ ןעלעטשרָאפ ךיז גרוברעטעּפ ןיא ןערָאפ טפרַאד

 ןענָארקעג טָאה רע .נרוברעטעּפ ןיא ןערָאפעג זיא שורּפ רעד ,ץרוק
 וצ ןעגנַאפעגנָא גיסיילפ ךיז טָאה רע .?עבור 100 הנתמ ַא ריק ןופ

 -ָאטנַא ןופ ףליה רעד טימ עלעטש ַא ןענַארקעג טָאה ןוא שיסור ןענרעל

 טײברַאעג ןעטרָאד טָאה רע .טנימ רענרוברעטעּפ םעד ןיא יקסלָאק

 עליפ ןענַארקעג ןעבָאה ןהוז רעד ןוא רעטָאפ רעד .ןהוז ןייז ךָאנרעד ןוא
 .טסנוק רעייז רַאפ ןעילַאדעמ



 יקסנצוװיא  .מ 640

 ענליוו ןיא ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,טוטיטסניא רערעל רעד
 טצעזעגטרַאפ טָאה ,טעדנירגעג ךיז טָאה עלוש רעניבַאר יד יווװ םעד ךָאנ

 ןיא טוטיטסניא ןופ רָאטקעּפסניא רעד .עלוש רעניבַאר ןופ טײברַא יד

 ,רעקשילייכימ עקרעב ,ןןהכה ם"דא ןופ םידייא ןַא ,נרעבנייטש ןעוועג
 -ןיולק עליפ עכלעוו ןופ ,ךוברעטרעוו ַא ןופ רבחמ רעד זיא גנרעבנייטש

 טוטיטסניא ןופ רעליש רעטמהירַאב ַא .שיסור טנערעלעג ןעבָאה סעקינ

 : .ןַאהַאק .בא ןזיא

 ןיא ,עקירעמַא ןיא עילָאר א טליּפשעג טָאה סָאװ ,רענליוװ ַא ךָאנ

 ןערָאװעג זיא רעכלעוו ,דיגמ טדָאטש רענליוו רעד ,ףירח ףסֹוי בקעי יבר

 .רהֶאי 14 קרָאי וינ ןיא טבעלעג טָאה רע ,קרָאי וינ ןופ ?לוכה בר רעד
 םינּפ ?בקמ ןעדיא טנעזױט עגילדנעצ םהיא ןעבָאה 1888 רֶהֶאי ןיא
 ןייז ףיוא .ןעברָאטשעג ףסוי בקעי יבר זיא 1902 רֶהָאֹי ןיא .,ןעוועג

 ריש טָאה סע .ןעשנעמ טנעזיוט טרעדנוה םורַא ןעוועג ןענייז היול
 .עשירָאטסיה ַא סלַאפנעדעי זיא היול יד .םָארנָאּפ ַא ןעכָארבעגסיױא טינ

 ןערָאװעג טלעדנַאהַאב ןייש רהעז טינ ףסוי בקעי יבר זיא ןעבעל ןייז ייב
 .קרָאי ןינ ןיא ןעדיא עמורפ יד ןופ

 יבר ןעועג ךיוא זיא ענליוו ןיא דינמ טדָאטש רעטמהירַאב ַא
 ןיא ןעמָאנ ןייז טימ .ןנחלא קחצי יבר ןופ ןוז רעד ,ץטיווָאניבַאר יבצ
 .ענליוו ןיא ננונעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ גנַאפנָא רעד ןעדנוברַאפ

 עקשטַאטס עטמהירַאב יד ןעכָארבענסיױא טָאה 1898 רהאי ןיא
 רעד ףיוא ןעוועג זיא דינמ טדָאטש רעד ענליוו ןיא ןייטשלעדע ןופ

 .רעטײברַא יד ט'רסומ'עג קרַאטש טָאה ןוא םיטַאבעלַאב יד ןופ טייז

 -.סיה רעטמהירַאב רעד ןיא טפייפענסיוא םהיא ןעבָאה רעטײברַא יד
 .אטילד םילשורי ןופ לוש רעד ןיא ,לוש רעשידיא רעשירָאט

 םילשורי ןופ לוש רעד ןיא רעטײברַא עשידיא יד ןופ ףייפ רעד

 ףמַאק ןופ עכָאּפע ןַא ,עכָאּפע רעיינ ַא ףיוא נָאזנָא ןַא ןעוועג זיא אמילד
 -עג ןערָאבעג ןיא דנוב רעד .רעטיײברַא עשידיא ןופ גנובעלפיוא ןוא
 .םינּפ רעדנַא ןא ןעגָארקעג טָאה אטילד םילשורי ,ןערָאװ



 ,רענליװ .,מ

 ,ה"ע במַאלָאג ןסינ-יבצ

 ,1934 ,טסוגױוא ןעט18 םעד פוס ,ענליוו ןיא זיא רעטלע ןעפיט ןיא
 -שיאערבעה ןוא םיליכשמ עטשרע רענליוו יד ןופ רענייא ןעברָאטשעג

 .במָאלַאנ ןסינ יבצ --- רעביירש עשידיא

 ליימ ןיינ לעטעטש ןיילק ַא ןיא ,1888 רהָאי ןיא ןעריובעג
 ייֵלְרעֶלַא ןיא רעטעּפש נידנענרעל ,ןערעטלע עמורפ ייב ,ענליוו ןופ

 ס'םולבנעיליל ,5 .מ ןופ סולפניא םעד רעטנוא רע זיא ,תובישי

 -עג ,ךעלכיב-הלכשה ענידטלָאמעד ,עדעדנַא ןוא "םירוענ תאטח,)

 ןעמונעגנָא טלָאמער זיא סע יו ,הלונס סלא .ליכשמ א ןערָאװ
 יד םהיא ןעבָאה -- הלכשה רעד ןופ םהיא ןעװעטַאר וצ ,ןעוועג

 ךָאֹנ רהָאי רֶאּֿפ ַא .רהָאי ןעצעביז וצ טכאמענ הנותח ןערעטלע

 ןייק ןערהָאפעגרעבירַא דניק ןוא בייו ןייז טימ רע זיא ,הנותח רעד
 -לעב -- ןערָאטקערָאק ןהעצ יד ןופ רענייא ןעוועג ןיא ןוא ענליוו

 ןעבָאה טייצ רענעי ןיא ,יירעקורד רעסיורג ס'םָאר ןיא -- תוהינמ
 ןופ ןעננלהעצרע עשידיא יד יירעקורד ס'םָאר ןיא טקורדענ ךיז
 "נַאמ יד .קיד ריאמ קיזייא רעביירש ןעטמחירַאב ןַאד ןיוש םעד
 קיד ריאמ קיזייא רעביירש-סקלָאפ ןעטמהירַאב םעד ןופ ןעטּפירקס
 סאוו ,רָאזנעצ רעד ,בתכ ןערעוש ַא טימ ןעבירשעגנ ןעוועג ןענייז
 -העצרע עדעי טזומענ ,טרעדָאפענ ןַאד טָאה ץעזעג רעד יװ ,טָאה
 בתכ ס'קיד טָאה ,ןײרַא קורד ןיא טהעג יז רעדייא ,ןענעייל גנול

 במָאלָאנ ןסינ יבצ טּפירקסונַאמ ןעדעי טָאה ,ןענעייל טנעקענ טינ
 םעד רעטנוא .ןעביירשוצרעביא טכַאנ ייב ףיוא םייהַא ןעמונעג
 -ַָאג ןסינ יבצ טָאה ,תוישעמ ס'קיד ריאמ קיזייא ןופ סולפנייא
 "ירא ,ךעלכיב-השעמ יילרעלא ןעביירש וצ ןעביוהעגנָא ןיילא במָאל

 .עטצעזרעביא ןוא עשירָאטסיה ,עלעניג

 רעד -- קיד ריאמ קיזייא ןופ טנַאלַאט םעד נידנעציזַאב טינ
 ךיוא -- סע ןייז וצ ןעליו ןייז ןענעק -- ןעוועג זיא רעטצעל

 -עלקפיוא ןיולב ןעווענ במָאלֶאנ ןסינ יבצ ןיא ,רעלטסניק ַא
 רע טָאה יױױזַא .רעהיצרעד ,רערהעל-סץּלָאפ זיולב לָאמא ןוא ,רער
 קרּפ ַא טצעזרעביא ךיוא ךעלכיב עדנערעלַאב עליפ ענייז ןעשיווצ
 תודמ עטונ ןענעוו -- "הקזחה די, קרעוו סיורנ ס'ם"במר םעד ןופ
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 י-טנעפערַאפ 1881 ןיא רע טָאה ךיוא גנורהיפ רעשינעיניה ןוא

 -ערג א ?,ילארשיה , ,גנוטייצ רעשידיא רעניטלָאמעד א ןיא טכיל

 עטשרע סָאד -- "טכער-ןעמאד, ?עטיט ן'טימ גנולדנַאהּפָא ערעס
 רעד ןופ עיצַאּפיצנַאמע רעד רַאפ --- שידיא ןיא רוטַארעטיל רעד ןיא
 -יויצ רעיינ רעד ךָאנ ןוא םעטסיס רעשידומלת רעד ךָאנ, יורפ

 רפנליוו 8

 ;1858 ,4 .צעד ,ענליו ןעבעל .בעג --- במָאלָאג ןסונ-יבצ
 .1984 ,15 .גווא .טשעג

 ןיא ןענישרע 1890 ןיא ןיא גנולדנַאהּפָא עניזָאד יד  ..."ןָאיצַאזיל

 ."תונבה טּפשמ , לעטיט ןעשיאערבעה ַא טימ ןוא םרָאפ-ךוב

 "|רד רעד ןיא טפאשרָאטקערָאק ןופ הסנרּפ נונעג נידנעבָאה טינ

 .ןעדנוטש עשיאערבעה ןעבעגענ טייצ רעיירפ רעד ןיא רע טָאה ,יירעק

 לעדיפ ןעליּפש טנערעלענסיוא ךיז רע טָאה דימלת ןעכייר ַא םענייז ןופ

 רערהעל א ןעווענ ןיילַא ןיוש רעטעּפש ןוא ,קיזומ ןופ עירָאעט יד ןוא
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 יד סלַא ,קיזומ רעביא קרעוװו ןעבירשעג ןיוש רע טָאה .קיזומ ןופ
 יד ןופ סנייא .עינָאמרַאה ןופ עירָאעט יד ןעבענ וצ עבָארּפ עטשרע
 חצנמ, .לעטיט םעד ןעגָארטעג טָאה ענייז קרעוו עשילַאקיזומ עגיזָאד

 ןיוש טָאה ןימ םעד ןופ סנייא ךָאנ ."רעטסיימ גנַאזעג, -- ?תוניגנב

 ,"ערהעל-עינָאמרַאה, ,"הי תרמז, -- לעטיט ןערענעביוהעג ַא טַאהענ
 .ליסעבעלאב רענליוו םעד ןופ סעיציזָאּפמָאק טימ

 ןוא רעדיל-סקלָאפ ןופ רעלמַאז רעטשרע רעד ןעוועג ןיא רע
 רעד ךיוא טָאה רע .עװָאברַאקס ןוא עשידיסח --- םינוגנ-סקלָאפ
 ,ןָאקיסקעל ןעטמהיראב ןייז ןיא טלהעצרעד ןעזייר ןמלז יוװ ,רעטשרע

 -ידיא רעטסשיּפיט רעד ןופ רעטפומ ַא ,"הי תרמז , ןייז ןיא ,ןעבעגעג

 .(עיצרעט רעטרעכעהעג ַא טימ רענייטש רעשינירפ) עמַאנ רעש
 ן'פיוא ךיוא רע טָאה ,ןעטיבעג ענעדיישרַאפ ןיא רערעלקפיוא סלַא

 ,טָאה רע ןוא ןעסַאמ עשידיא יד ןעניד טוואורּפעג דלעפ ןעשימָאנַָאקע

 ,עיזַאשזרוב יד, לעכיב א טכילטנעפערַאפ ,1906 רהָאי ןיא ןיוש

 -ָאקע ןופ קילברעביא ןוא גנולייטרואאב ,"עכָאטַאמוס-טלענ יד רעדָא
 ענידלַאװג יד רעביא ,ןעבעל ןופ ןעטקַאפ ןוא טקנוּפדנאטש ןעשימָאנ
 -רעד עניטסייג ןוא עלעירעטַאמ יד ףיוא טלענ סָאד ןֹופ ננושרעהַאב
 ,"גנוטייברַאסיוא-סגנורהענ

 -גיטעט עשירעהיצרע-סקלָאפ ןוא סגנורעלקפיוא ,עשירַארעטיל ןייז

 רענָאיּפ א יו ןוא רענָאיּפ זיולב םוטעמוא םגה ,ןעטיבעג עַלַא ןיא ,טייק
 עשידיא יד טרעכייראב ךָאד רע טָאה ,שיטנאטעליד בור סָאד ךיוא
 .קרעוו עניטכיוו רָאנ טימ רוטַארעטיל עשיאערבעה יד ךיוא ןוא

 ןייז ךיז ןעמענרַאפ וצ ןופ טיירפאב טינ רעבָא םהיא טָאה'ס |
 רע .ן'העש עשיאערבעה ןעבענ טימ ,יירערהעל טיס ןעבעל ץנאג
 .טיונ ןיא ןוא תוקחד ןיא ,ןעבעל םערָא ןַא טבעלענּפָא טָאה

 יד .טימעג ןעגיטכיל ןייז טלעקנודרַאפ טינ רעבָא טָאה סָאד

 רע זיא ױזַא ןוא .ץיו א טימ טנַאמעגקעװַא רע טָאה טייקמערָא
 .טָאה רע סָאװ ,ןעבעל ןעניטכיל ןייז ןופ גָאט ןעטצעל םעד זיב ןעוועג
 | .קָלָאֹפ ןעשידיא םעד טעמדיוועג

 רערעלקפיוא ,םיליכשמ ןופ ,ןעמענ רענליוו ןופ ?עטעצ םעד וצ
 זנוא ןעבָאה סָאװ --- ,תורוד ענעגנַאנרַאפ יד ןופ רעביירש-סקלָאפ ןוא
 א ךָאנ ןעמוקענוצ ןיא -- ,תושורי עניטסיינ ,עסיורנ ןעזָאלענרעביא
 ,ןײרַא תורוד עטסטייו יד ןיא זיב ןעניטכיל ךיז טעוו סָאװ ,ןעמָאנ

 עשידיא ךיז ןעניפעג סע ואוו םוטעמוא רָאנ ,ענליו ןיא רָאנ טינ

 --- ןעסַאמ

 -סקלָאֿפ ןעכילרהע םענעדיישאב םעד ןוּפ ןעמָאנ רעד זיא סָאד |
 .במָאלָאנ ןסינ ר יבצ -- רעביירש-ססלָאֿפ ןוא ןעשנעמ



 ,וָאנרעשט רָאטקיװ

 -שיסור רעטמירַאב --- רָאנימ שטיװַאנָאמָאלאס ּפיִסָא
 ,רענָאיצולָאװער רעשידיא

: 1 

 -עו סאוו ,טעטש יד ןופ ענייא זיא ענליוו
 ןוא רעניטסיינ ןופ רעטנעצ רעכילריטַאנ א ןער

 רעצנַאג רעד ראפ טייקניטעט רערענָאיצולָאװער

 וצ ייז ןעהיצ טעננַאמ ַא יו .טנעגעג רעגימורַא
 ןעבינ ייז .םורַא ןופ ןעטפערק עוװײטקַא עלַא

 ,רעוט עשיטילָאּפ עסיורג סױרַא ךיוא ןיילַא רעבָא
 ןעכַאמ עבלעוו ,ןערענָאיצולַאװער ענעהעזעגנָא

 ,טייבדא רעייז ןופ סרעטנעצ רַאפ טעטש עכלעזַא

 / ףענייא .דנַאפ ץנאנ א ףיוא טייקניטעט רעייז ןעטיײרּפשרַאפ רעדָא

 עכלעוו ,רעוט ערענָאיצולָאװער יד ןעשיווצ עטסנעהעזעגנָא יד ןופ
 שטיװָאנָאמַאלַאס ּפיסָא ןעוועג זיא ,ןעבעגעגסױרַא טָאה ענליוו טָאטש יד
 .רָאנימ

 ,1861 רהָאי ןעשירָאטסיה םעד ןיא רָאנימ זיא ןערָאװעג ןערָאבעג
 טפַאשענּפָא ןוא םירעיוּפ יד טיירפַאב דנַאלסור ןיא טָאה ןעמ ןעוו

 -ניא קרַאטש ךיז רע טָאה עיזַאנמינ ןיא ןיוש  .םוטנעגייא-בייל
 -ניירא .ןעננוטכיר ערענָאיצולַאװער עניטלָאמעד יד טימ טריסערעט
 ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא ןויטקַא ןעטָארטעג

 -ַאב יד .טעטיזרעװינוא רעװקסָאמ ןיא טנעדוטס ַַא גידנעייז רע
 טָאה "אילָאוװ ַאיַאנדָארַאנ, ײטרַאּפ ערענָאיצולַאװער עשיסור עטמהיר

 ףמַאק ןעשידלעה רהיא ןופ טקנוּפ ןעטסכעה םעד טכיירגרעד טלָאמעד
 -ענ טרעטעמשוצ יז ןזיא ןעכינניא ןוא ,גנורינער רעשירַאצ רעד טימ

 .ןערָאװ

 רעד ןופ טייקניטעט רעד ןופ טקנוּפ רעטסכעה רעניזָאד רעד
 ןיא דלַאב ןוא ,1882 רהֶאי סָאד ןעוועג זיא "ַאילָאװ .ַאיַאנדָארַאנ,
 םענעי ןופ רעבָאטקָא ןיא ןערָאװעג טעטכינרַאפ ךינ ײטרַאּפ יד
 -וטס ןעשיווצ ןעטסערַא-ןעסַאמ ןעמוקענרָאפ עווקסָאמ ןיא ןענייז רהָאי

 . ײיז ןעטנעדוטס-"סעצלָאװָאדָארַאנ , עטריטסערַא יד ןעשיווצ ,ןעטנעד

 * שטיװָאנָאמַאלאס ּפיסָא ןוא ץָאנ שטיװָאליאַאפַאר ליאַאכימ ןעווענ ןענ
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 ןעוועג רעטעּפש רהֶאֹי גילדנהעצ רָאּפ ַא טימ ןענייז עכלעוו ,רָאנימ

 רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעיינ רעד ןופ רערהיפ ענעהעזעננָא
 -עד ייז ייב טָאה ןעמ ."ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס , יײטרַאּפ

 טפירש ?עסיבַא ,ןעגנוטייצ עלַאנעלמוא עכילטע רָאנ ןענופעג טלָאמ

 .ןישַאמ-סערּפ רעניילק א ןופ לייט א ןוא

 -בעפ ןיא .עמרוט ןיא ןעטַאנָאמ ייווצ ןעסעזענּפָא זיא רָאנימ

 -װַצילַאּפ רעטנוא ןעזָאלענסױרַא םהיא ןעמ טָאה 1884 רהָאי ןופ רַאור
 -ןקענ ןיא 1884 רהָאי ןופ רעבָאטקָא ןיא ,לייטרוא ן'זיב טכיזפיוא

 ןיא סָאד .אלוט ןייק טקישראפ םהיא טָאה ןעמ :?לייטרוא רעד ןעמ

 -בַאפ טימ ,רעטייברא ךס א טימ טָאטש עלעירטסודניא ןא ןעוועג

 רעגנוי רעד .רעוװעג ןופ ןוא ןערַאװָאמַאס עטמהירַאב יד ןופ ןעקיר
 "רעטייברא ןיא טייקניטעט א ןעביֹוהעגנָא דלַאב ָאד טָאה רָאנימ
 "יא ,רערהעל ַא רהעמ ןייז טזומענ רעבָא ָאד טָאה רע ,ןעזיירק
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 זַא ,ןהעזעגמורַא דלַאב ךיז טָאה רע ןוא ,טסידנַאנַאּפָארּפ א רעד
 ,טנרעלעג גונעג טינ ןיילַא ךָאנ ךיז טָאה רע

 -נָא ןעטרָאד זיא ןוא ?װַאלסָארַאי ןייק ןערהָאפעגקעװַא ןיא רע

 ךיוא רעבָא .טָאקָאװדַא ףיוא ןערידוטש לוש-ךיוה ַא ןיא ןעמוקענ
 -ָארַאנןעטנעדוטס ןופ ןיירק ַא ןיא ןעלאפעגניירא ךדלַאב רע ןיא ָאד

 . "בַאפ עניטרָא יד ןעשיווצ טרידנַאנַאּפָארּפ ןעבָאה סָאװ ,סעצלָאװַאד
 רע טציז 1888 רהָאי ןופ ילוי ןיא ,ןערעציפא ןוא רעטייברַא-קיד

 ןעסעזענּפָא רע ןיא לֵאמ סָאד .עמרוט רעװַאלסָאדַאי ןיא ןיוש

 עמאזיורג ןעמוקעגנָא ןענייז סע .לייטרוא ן'רַאפ רהֶאי ןעבלַאהטירד

 -ַאצ יד ןוא ,טּפַאלקוצ ןעוועג ןיא "?ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, יד .ןעטייצ

 סָאװ ,יד ףיוא ןרָאצ ןעצנַאנ רהיא ןעזָאלעגסיױוא טָאה יײצילָאּפ עשיר

 .סעּפַאל ערהיא ןיא ןעלַאפענניירַא ןענייז

 -לעו ןעשיוצ ,ןעטנעדוטס עטריטסערַא 18 ןופ עּפורג רעד ןופ

 ,ןעמוקעגמוא דלַאב טפלעה א טעמכ ןענייז ,רָאנימ ןעוועג ןיא סע עכ

 רע .ןעניז ןופ רעטנורַא טהעג רע זַא ,טלהיפרעד טָאה ןיילַא רע
 רעמַאק א ןיא ןעצעזניירַא םהיא לָאז ןעמ ןערעדָאפ ןעמונענ טָאה

 רעטמהיראב רעד ןיא םהיא ןעמ טָאה ךילדנע .ןעצימע ךָאנ טימ

 .עטריטסערַא ךָאנ טימ טצעזעגניירַא "יקריטוב, עמרוט רעווקסָאמ

 -עקַאב וצ טעמכ ןעזיװַאב טינ רָאנ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעד
 ןיא ןערהַאפרע גונעג ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ,ןעבעל ן'טימ ךיז ןענ

 1888 רהֶאי ןופ "יקריטוב, ןופ םענייז טערטרָאּפ ן'פיוא ,ןעדייל
 .ןרעטש ןייז ףיוא ןעשטיינק-רעריטרַאמ ןיוש רימ ןעהעז

 ןענעוו רָארוקַארּפ םייב טנערפעגנָא טָאה רעטָאפ ס'רָאנימ ןעוו
 ןהעצ, :רעפטנע ןעצרוק א ןעמוקַאב רע טָאה ,?ייטרוא ס'ןהוז ןייז

 ."ריביס-חרזמ ןיא ,קסמילָאק-ענדערס ןיא גנוקישרַאפ רהֶאי
 -ָאיצולַאװער עגנוי יד .געוװ ןעטייוו ןיא טיירגעג ךיז טָאה ןעמ

 -עב-עמרוט יד ןענעקטנַא טלעטשענ ךיז לָאמ רָאּפ א ןעבָאה ןערענ

 ייז ליװ ןעמ זא ,טסואוורעד ךיז ןעבָאה ייז ןעוו ,לָאמנייא .,עטמַא

 ןעמ ."טנוב, א טכַאמעג ייז ןעבָאה ,רעדנוזַאב ריביס ןייק ןעקיש
 סָאד ןעננאנעגּפָא זיא ךַאז יד רעבָא ,ןעטַאדלָאס ןעפורעגסיורַא טָאה

 ןעמ ןא ,ןעװעג ןיא ףֹוס רעד .ןעטַאטלווער עטסנרע ןהִא לָאמ

 רעבָא .ןעמאזוצ טקישעג ייז ןוא ןעבעגעגכָאנ עטריטסערַא יד טָאה
 ןיא ,ריביס:חרזמ ןיא טייו ןעװעג ןיוש ןענייז ייז ןעוו ,רעטעּפש
 טלעסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,"הטיחש רעטוקַאיי יד ןעמוקעגרָאּפ

 | .טלעו עטריזיליוויצ עצנַאנ יד

 רעריביס יד רעביא טּפעלשעג ךיז ןעמ טָאה טסרָאיװ רעטנעזיוט

 ןענייז ןעגעװו יד .ןערהופ עטכעלש ףיוא ןוא סופוצ ןעשינעטסיוו

 -ַאי זיב טּפעלשרעד ןיוש ךיז ןעמ טָאה ךילדנע .עכילרעדיוש ןעוועג
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 רעביא ןעביילב וצ טפָאהעג ייז ןעבָאה ָאד .ריביס-חרזמ ןיא קסטוק

 טסרָאיװ טנעזיוט יירד ךָאנ ןעּפעלש ךיז גנילהירפ ןיא ןוא ,רעטניוו
 טעמב ןיא סָאװ ,עירָאטירעט א ,קסמילָאק-ענדערפ זיב קסטוקַאי ןופ
 -עננָא ןיא גנולצולּפ .ןעשנעמ ןופ טנױאווַאב ןעוועג טינ ןעצנַאגניא

 יּפֶא ןעזָאל טינ ,רעטייו ןעביירט טעװ ןעמ ןזא ,העידי ַא ןעמוק
 עכילקערש יד ןיא ,רעטניוו ןיא ןעזומ טעװ ןעמ .םעטָא םעד ןעּפַאכ
 זיב רעטייו ןעּפעלש ךיז רעדיילק עמירַאװ ןהֶא ,טסערפ רעריביס
 -נעמ יד ןעגנערבמוא טושּפ טניימעג טָאה סָאד .קסמילאק-ענדערפ
 .קנַארק טסנרע ןעװעג ךיוא יוזא ןיוש ןענייז עכלעוו ןופ ךס א ,ןעש

 טָאה ןעמ .טסעטָארּפ רענײמעגלַא ןא ןעביוהעגנא ךיז טָאה ָאד
 ןעועג זיא סָאד .ןהעג טינ ןעטוג טימ טעװ ןעמ זא ,ןעראוושעג ךיז
 -עג ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער עגנוי יד לייוו ,סולשַאב-דרָאמטסבלעז א
 רעטסיימייצילַאּפ רעד ןוא ןיקשַאטסָא רָאטַאנרעבוג רעד זא ,טסואוו
 רעד ןעבָאה ייז ןעוו ,ןרָאצ ןופ ןערָאװעג דליוו ןענייז ווָאסָאילֶא

 טָאה ןעמ ןא ןוא ,עטריטסערַא יד ןופ ןעטסעטָארּפ יד ןענעוו טרעה

 ןעליוק ןעטַאדלָאס גנולײטּפָא רעד ןעשיווצ טליײטעגרעדנַאנַאפ ןיוש

 שזַארֹוק ייז ןעבענוצוצ ,סּפַאנש גונעג ןעבענעג ייז טָאה ןעמ ןוא
 .הטיחש רעד רַאפ

 עטעשויוצ יד .ןעמוקעגרָאפ זיא הטיחש רעטוקַאי עכילרעדיוש יד
 ןעבָאה ,רעקלעפ עדליוו-בלַאה עניטרָא יד ןופ סנעטסרהעמ ,ןעטַאדלָאס
 ןוא ,עטריטסערא עטנעפאװאבמוא יד ןיא רעהפיוא ןהָא ןעסָאשעגנ
 -ּפִא ןוא ןעמונעננייא םיוק ךָאנרעד ייז טָאה ןערעציפָא יד ןופ רענייא
 -ענךעבעל יד ןעמ טָאה ךָאנרעד .טיײברַא עניטולב רעייז טלעטשעג
 רעד .ןעגנעה וצ טּפשמרַאפ ןוא טּפשמ'עג עטעדנואוורַאפ ענעבילב
 ןוא ,ךימ רַאפ לייטרוא-טיוט םעד ןעטיבעגרעביא טכירעג רעד טָאה ךָאנ
 ןעפַארטש ערעװש ערעדנַא טקריװעגסיוא רע טָאה ענירעביא יד רַאפ
 ןעצנַאג ן'םיוא ,רהָאי גיצנַאװצ ףיוא ,ךרהָאי ריפ ףיוא עגרָאטַאק ---

 -נאג ן'פיוא עגרָאטַאק וצ ןערָאװעג טלייטרוארַאפ זיא רָאנימ .ןעבעל

 .ןעבעל ןעצ

 יד ןופ רענייא .,ךילרעדיוש ןעוועג ןענייז ןעגנוטכירניה יד
 ןעמ טָאה ,טעדנואוורַאפ רעווש ןעוועג ןיא ,ןייטשנרעב-ןַאנָאק ,תונברק

 עכילקערש יד .הילת רעד וצ טכַארבעג לעטעב-גַארט ַא ףיוא םהיא

 טצירקעגנייא גיבייא ףיוא ענעבילבעג-ןעבעל יד ייב ךיז ןעבָאה סענעצס

 חירפרעדניא ךיז טָאה ,שטיוורוג עינעגוועי ,ייז ןופ ענייא ,חומ ןיא

 .טעװעטארעג םיוק יז ןעבָאה םירבח יד ןוא ,ןעגנעהפיוא טוואורּפעג

 עניד'ארוס ַא טאהעג ץלַא סָאד טָאה רעטכעוו-עמרוט יד ףיוא וליפא

 -ענךעבעל יד וצ ןעפיולוצ ןעמוקעג ןיא ייז ןופ רענייא ,גנוקריוו
 .תושלח ןיא ןעלַאפעג ןזיא ןוא רעגידנענייו ַא עטריטסערַא ענעבילב
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 ךיז טָאה קסטוקַאי ןיא ןעשינעבעלרעביא עכילדעדיוש יד ךָאנ

 ןעגנורעניארע ענייז ןיא ,קסיויליוו ןייק געוו רעגנַאל רעד ןעביוהעגנָא
 -רַאפ יד ןופ רענייא ייב ,טקאפ ןעכילקערש ןייא רעביא רָאנימ טיג

 ןעראוועג ןערָאבעג עמרוט רעטוקַאי ןיא ןיא ,רעטכעש .נ .א ,עטקיש
 ןעקישרעביא יז לָאז ןעמ ,ןעטעבעג רעטומ יד טָאה טסיזמוא .,דניק ַא

 ןעמ .רעמירַאװ ןערעװ טעו סע ןעוו ,רעטניוו ן'כָאנ קסיויליוו ןייק

 -ַאוצָאס רעלעסרַאמ םייב ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילאוצַאס עפורג ַא
 | .סערגנַאק ןעשיטסיל

 .וָאנאסור ןוא וװָאנרעשט רָאטקיוװ :סקנול וצ סטכער ןופ גודנעציז
 רעמפ ;'יקסנילָאטס -- רעט1 :סקנול וצ סטכער ןופ גידנעהעטש

 ןופ ראוַאמ) רעדערש -- רעט9 ; ןולמאכוס -- רעט8 ; רָאנומ .ס .א --
 .(טיוצ ס'יקסנערעק ןוא גרוברעטעּפ

 ,דלַאב טקישענקעװא על'הפוע ןעטלַא טַאנָאמ-יװצ ן'טימ יז טָאה

 רעדייא ךָאנ ןא ,ךילקערש יוזא ןעוועג ןענייז ןעננוננידאב יד ןוא

 ןיא ,קסטוקַאי ךָאנ עיצנַאטס רעטשרע רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז

 ,טנעה יד ףיוא רעטומ רעד ייב טיוט ףיוא ןערָאװעג ןעדָארפרַאפ דניק סָאד

 ,יורפ ס'רָאנימ ןעוועג זיא רעטכעש .נ ,א זַא ,ןעבעגוצ ןעמ ףרַאד ָאד

 .רעטבָאט עטשרע ס'רָאנימ ןעוועג זיא דניק עכילקילנמוא סָאד ןוא

 "מוא ןעזומ ןעלעוו ןעשנעמ עֶלַא יד זַא ,ןהעזענסיוא טָאה סע

 עטמהיראב-גירעורט יד ייז ףיוא טרַאװעג טָאה טשרעוצ .,ןעמוק

 טיובענפיוא 1868 רהָאי ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ,עמרוט רעקסיויליוו

 -עטשטפירש ןערענָאיצולַאװער ןעשיסור ןעטמהיראב ן'רַאפ לעיצעּפס

 ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .יקסוועשינרעשט .נ .נ רעקיטירק ןוא רעל
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 רעױטַאקַא רעטמהיראב רענינעװ טינ רעד ןיא ןעגנערב טלָאװעג

 -אב םעד ןיא ןערָאװעג ןעבירשאב ןזַיא עכלעוו ,עמרוט רענשזרָאטַאק

 -רַאפ ןופ טלעװ רעד ןיא) "ךינעשזרעוװטָא ערימ וו, ךוב ןעטמהיר

 ָאד ןיא רָאנימ ןעכלעוו טימ ,שטיװָאבוקַאי-ןישלעמ ןופ (ענעסיוטש

 .ענרָאטַאק ףיוא ןעמַאזוצ ןעוועג

 עצנאג יד טמערוטשענפיוא רעבָא טָאה "הטיחש רעטוקַאי , יד
 ןליפַא ןעמ טָאה טנעמַאלרַאּפ ןעשילגנע ןיא .טלעװ עטריזיליוויצ

 עשיסור ןיא ןעטַאטליורג יד ןענעוו ענַארפנָא ןַא טכַארבעגנירַא

 ןערעו וצ ןעסָאלשאב רעבירעד טָאה גנוריגער עשירַאצ יד .,סעמרוט

 ןענימרעט יד ןוא ןעפָארטש יד טרענעלקרַאפ טָאה ןעמ רעכייוו

 10 ריביס ןיא ןעװענּפָא ןעצנַאגניא ןיא רָאנימ .גנוקישרַאפ ןופ

 ןיא קירוצ ןעמוקעג רָאנימ ןיא 1898 רהָאי ןופ טסוניוא ןיא .רהָאִי

 ,דנַאלסור ןעשיאעּפָארייא
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 רעטנוא ןעצעזַאב טלָאזעג ךיז טָאה רע ואוו ,טָאטש עטשרע יד

 טציא טָאה ןעטרָאד .ענליוו ןעוועג ןיא ,ייצילַאּפ ןופ טכיזפיוא רעד

 רעכלעוו ,בר רעװקסָאמ רעטסואווַאב רעד ,רעטָאפ ןייז טניואוועג
 -עגנָא טינ טָאה רע ל?לייו ,עווקסָאמ ןופ ןערָאװעג טקישענסיורא זיא
 טימעסיטנַא ןעדליו םעד ,רָאטַאנרעבונ-לארענעג םעיינ םייב טגערפ
 וצ שינעביולרע ןַא ךָאנ ןעבָאה ףרַאד רע יצ ,יעגרעס טשריפסיורג

 -נעל ןעגיוצרַאפ ךיז טָאה לוש יד ןעיוב סָאד ,לוש עיינ ַא ןענעפע

 יד זַא ,ןעטלַאהעג טָאה יענרעס ןוא ,טניימעג טָאה ןעמ יוװ ,רעג

 | .גוננעג ןעװעג טינ ןיא שינעביולרע עטלַא
 רע .שינעהעשענ א ןעוועג ענליוו רַאפ זיא ןעמוקנָא ס'רָאנימ

 ןעועג גנַאל-ןערהָאי ןענייז סָאװ ,ןערענָאיצולַאװער ,םירבח ענייז ןוא

 יו ,טלהיפענג ךיז ןעבָאה ,עגרָאטַאק ףיוא ,דיביס ןיא טקישרַאפ

 ,קירוצ רהֶאי 18 טיס .טרעקעגמוא ייז וצ ךיז טלָאװ טנעגוי רעייז

 ןיירא טשרע ןענייז ןוא ךאלגניא טעמב ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןעוו

 עכילריטַאנ יד .ןעסירענקעװַא ןעבעל ןופ ייז ןעמ טָאה ,ןעבעל ןיא

 רעד ןופ גנַארד רעד רעבָא .קעװַא ןענייז טנענוי רעד ןופ ןערהָאי

 םעד ןיא ענליו ןייק גידנעמוק ,טציא ןוא .ןעבילבעג ןיא טנעגוי

 .ןעבעל ןעביוהעגנָא רעדיוו רָאנימ טָאה ,רהָאי 57 ןופ רעטלע ןעפייר

 טָאה ןעמ ןעכלעו ןוא ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רענייז ַא יװ

 רעכלעו ףיוא ,טונימ רעד ןופ ןהעג ןָא טביוה ,טהערדעגנָא רעדיוו

 ןעבילטנענוי טימ רָאנימ טציא טָאה ױזַא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע

 עגידעבעל, עגיטרֶָא יד טימ רעקרַאפ ןיא ןעפרָאװעגניײרא ךיז ןערב

 יד ,טנעגוי רעגידנערידוטש רעד ,ץנעגילעטניא רעד טימ ,"תוחכ
 ,רעטיײברַא



 ווָאנרעשט רָאטקיװ 0

 ,ענליו ןיא טנעקעג טלָאמעד םהיא טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי
 רעד וצ ןעניוצעג טלָאמעד םהיא טָאה סע קרַאטש יוװ ,רעביא טיג
 גידריווקרעמ ױזַא ןעועג ןיא רע .םהיא וצ טנעגוי יד ןוא ,טנעגוי
 ןעמוק טנעלפ סָאװ ,ןַאמנעגנוי ןעדעי וצ ךילדניירפ ןוא םַאזקרעמפיוא
 טָאה םעד רעסיוא .גנומענאב ןייז ןיא ךַאפנייא ױזַא ןוא ,םהיא וצ
 -וצ רעגיטסיינ רעכילטנעגוי ַא ןעדנוברַאפ טנעגוי רעד םימ םהיא
 סע רעכלעוו ַא ףיוא ןעלעטשּפָא טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע .,דנַאטש
 טינ ןוא גיהורמוא גידנעטש ןעװעג ןיא רע .הרות רעניטרַאפ זיא
 טנענוי רעד טימ ןעמַאזוצ .ןעטכיזנָא ןוא ןעגנוניימ ענייז ןיא טסעפ
 סעּפע גידנעטש טָאה ,טכוזעג סעּפע גידנעטש טלָאמעד רָאנימ טָאה
 -טימ םהיא טנעלפ ןעטרעקַאב-ינ ַא ןופ ןערב ן'טיס .טקעדטנַא
 ןערעקמוא ךיז ,סָאמ יד ןעּפַאכרעביא טגעלפ רע .ךַאז עדעי ןעסייר
 סעּפע סָאװ ,םעד ןופ ,ןעכורּפשרעדיװ עגידנעטש ןופ ןעדייל ,קירוצ
 טנעלפ ןרָאצ טימ ןוא ,ןערעדנַא ן'טימ סנייא טינ לָאמנייק טמיטש
 רעיש ןעטכענ טָאה רע סָאװ ןיא ,םעד ןופ טנייה ןענָאזּפָא ךיז רע
 ןערעו טגעלפ ,טלעמוטעג ,טגערעגפיוא ךיז טָאה רע .טביולגענ טינ
 ןערעו רעֶדָא גנורעטסיינאב ןיא ןעלַאפניירא רעֶדָא טכארבעגפיוא
 טבעלענ ,טבעלעג רע טָאה ץלַא ןופ רעהירפ רעבָא .טלעפייווצרַאפ
 .םענייז וורענ ןעדעי טימ

 ףיוא ןעבעג גנוטכא קראטש ןעמונעג טָאה יײצילַאּפ רענליוו יד
 .ןעפָאלש ןעזָאלעג טינ רהיא טָאה רָאנימ רעניהורמוא רעד .םהיא
 ןערַאדנַאשז רענליוו יד ןופ ץיּפש רעד ןיא טלָאמעד טלָאװ סע ןעוו
 -סיוא דלַאב אמתסמ רע טלָאװ ,טסירעירַאק רעשינרענע ןַא ןענַאטשעג
 ןיא רעבָא ,רענָאיצולַאװער ןענידרעייפ םעד רַאפ ץענ ַא םיײרּפשעג

 -רהָאי ןענירָאפ ןופ ןערהָאי רעניצניינ יד ןופ ףוס ןיא ,טייצ רענעי
 .ליופ יוזא ןוא רעכיז יױזַא ןעוועג גנוריגער עשירַאצ יד זיא ,טרעדנוה
 ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןערַאדנַאשז יד ,"ןערידנומ עיולב , רענליוו יד ןוא
 ןערעװ וצ רוטּפ ןעסָאלשאב סנעטייצאב ייז ןעבָאה רעבירעד .ױזַא
 רעטשרע ס'רָאנימ .יױױזַא ייז טניהורמואאב סָאװ ,ןעשנעמ םעד ןופ
 עניטרָא יד .ןעגיוצרַאפ טינ גנַאל רעבירעד ךיז טָאה ענליוו ןיא ךוזאב
 -עביא יד .טייצ רהֶאי ַא םורא רָאנ םהיא ןופ ןעטילעג טָאה ייצילַאּפ
 רָאנימ ןיוש טָאה טכיזפיוא-ייצילָאּפ ןופ ןימרעט ןייז ןופ טייצ עגיר
 -ךָאװרַאפ ןיא ,ץניוװָארּפ רעד ןיא רעטייוו ךָאנ ןעגנערברַאפ טזומעג
 ,קצולס ?עטעטש םענעפ

 ,טנידנעעג ךיז טָאה טכיזפיוא-יצילַאּפ ןֹופ ןימרעט רעד ןעוו
 -עג רעדיו רע טָאה ָאד ,ווענישיק ןיא ןעלַאפעגניירא רָאנימ זיא
 ייצילַאּפ יד ןוא ,ענליוו ןיא יו ,ןעבעל גידעכָאק ַא ןערהיפ ןעמונ
 רעבָא .םהיא בילוצ גיהורמוא ןערָאװעג רעדיוװ ןענייז ןענָאיּפש ןוא
 םהיא לָאז ייצילַאּפ יד ןזַא ,טרַאװעג טינ טציא ןיוש טָאה רָאנימ
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 רהַאפעג יד זַא ,טלהיפרעד טָאה רע רָאנ יו .ץענ רהיא ןיא ןעּפַאכ

 .ץענערג יד רעבירא רע זיא ,טנעהָאנ זיא טסערַא ןופ
 עיינ ןעגעװ טרעהעג רָאנימ טָאה ,וענישיק ןיא גידנעייז ךָאנ

 רעטרעדנעעג ַא ןוא ןעעדיא עיינ ןענעװו ,ןעּפורג ערענָאיצולָאװער
 יד טימ גנַאלקנייא ןיא רהעמ ןענייז סָאװ ,קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ
 ,ןעשנעמ א ראפ ןעטלַאהעג טינ ךיז טָאה רָאנימ .ןעגנוגנידאב עיינ
 .ערעדנַא רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןענַארפ עלַא יד ןעזייל ןיילַא ןעק סָאװ

 ןייא ןופ ןערָאװעג ןעפרָאװעג רע זיא ןָא טנענוי רעהירפ ןייז ןופ
 ענירעהענ יד ןעמוקאב טינ טָאה רע ןוא ,עטייוצ ַא ןיא עמרוט
 ןייז וצ שינעפרעדאב ַא טלהיפענ רע טָאה .גנוטיירנוצ עשיטערָאעט

 עשיטנארנימע עשיסור עניטרָאד יד ןופ םענייא ןיא ,דנַאלסױא ןיא
 -ַאיצַאס ערענָאיצולַאװער ןעבענענסיורא ןערעו סע ואוו ,סרעטנעצ

 ןוא ןעטכיזנַא עשיטערָאעט עיינ ואוו ןוא ןעטפירשטייצ עשיטסיל

 | ,טייבראעגסיוא ןערעוו ןעמַארגָארּפ
 יד טא ןופ רענייא ןיא זַא ,טסואוועג רָאנימ ךָאנ טָאה וצרעד

 -םילַאיצַָאס ײטרַאּפ) "ןע'רע:סע, יד ייב ,סעירָאטַארָאבַאל עגיטסייג
 ,רעטנהענ ניטסייג ןעװעג םהיא ןענייז סָאװ ,(ןערענָאיצולָאװעד-ןעט

 ,רבח-טנענוי ןייז ,ץָאנ שטיװָאליאַאפַאר ?יאַאכימ גיטעט רהעז ןיא

 ,יירפ רעד ףיוא רָאנ טינ ןעמַאזצ ןעװענ ןיא רע ןעכלעוו טימ

 .ריביס ןיא ןוא עמרוט ןיא ךיוא רָאנ
 טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןיא רָאנימ ןיוש זיא 1902 רהֶאי ףוס

 ן'ינושרעג טימ טנעקאב ךיז טָאה ןוא ןע'צָאנ טימ ןעפָארטעג ךיז
 -אב רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג זיא ינושרעג) .ן'פעזַא ןוא
 ײטרַאּפ רעד ןופ ?עיצַאזינַאנרָא-ספמַאק , רעשיטסירָארעט רעטמהיר
 ןעוועג ךיוא ןיא רעכלעו ,ףעזַא ,ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס

 עשיטסירָארעט עשי'רע-סע יד ןופ ןערָאטַאזינַאנרַא יד ןופ רענייא |
 .(רָאטַאקָאװָארּפ א רַאפ ןעזיווענסיורא רעטעּפש ךיז טָאה ,ןעטקַא
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 ,עװענעשז ןיא ןעמוקענ רָאנימ זיא 1908 רהֲאי ןופ רעמוז ןיא
 -דָאנ ַא ןופ רהָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא ןעלַאפעגניירַא דלַאב ןיא רע ואוו
 -סננודנירג ַא ןוא ?עניל רעשיטסילַאיצַאס-רַארנַא, רעטעדנירגעג סָאװ
 ײטרַאּפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרַא רעשידנעלסיוא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ
 ןיא ןעטָארטעגנירא ןיא  רָאנימ .ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצַאס

 רעד ןיא ןעפרָאװעגניירא דלַאב ךיז טָאה ןוא סעיצַאזינַאגרָא עדייב
 -עפמעק ַא ןופ טנעמַארעּפמעט ןוא רעטקַארַאכ ןייז טיול .,טייברַא

 -ַאב ךיוא ןעמ טָאה ,טסידנַאנַאּפָארּפ ןוא רָאטַאזירַאלוּפָאּפ .ןעשיר

 -טּפיוה ןערָאװעג ןיא רע ;עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא טרָא ןייז טמיטש
 -ַאנ/ עיצַאטינַא רַאפ טפירשטייצ רעשירעפמעק רעד ןופ רָאטקַאדער
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 ןוא עלענָאיצַאזנַאגרָא ךיוא רעבָא טוט רע ,"ָאלעיד עיַאנדָאר

 -נעלסיוא םעד ןופ דילנטימ ַא טרעוו רע ןוא ,טײברַא עװיטַארטסינימדַא
 ,ןערענַאיצולַאװער-ןעטסילַאיצַאס ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאק ןעשיד

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןעטייקניטעט ענעדיישרַאפ ענייז רעסיוא רעבָא
 .ןעבעל טימ ןוא ןעשנעמ טימ ?ופ ןעוועג גידנעטש זיוה ס'רָאנימ זיא
 ךיז טָאה ריט יד ,ןעמעלַא רַאפ ןעּפָא ןעוועג גידנעטש זיא זיוה ןייז
 ןענַאטשעג נידנעטש ןיא רַאװָאמַאס רעד ,טכַאמענוצ טינ לָאמנייק
 ,ןעסייבוצוצ סעּפע ןעוועג גידנעטש ךיוא זיא סע ןוא ,שיט ן'םיוא

 ןיא רָאנימ ןוא ,גרַאוװגנוי ןייז גידנעטש טגעלפ זיוה ס'רָאנימ ןיא
 ייז טימ ןערהיפ טגעלפ רע ,טניטפעשאב ייז טימ ןעוועג גידנעטש
 ן'רסומ טפָא רהעז ןוא ןענרעל ייז טנעלפ ,סעיסוקסיד עגידנעטש

 -רעד קראטש רע טָאה רוגיפ רעויסַאמ ןייז טימ .ןעפָארטש ןוא

 ןייז גידנעטש ךיוא טנעלפ רע .איבנ ןעשידיא ןעטְלַא ןַא טנָאמ

 -ענ ןעמ טָאה םעד -- ,גראװגני רעד ןעפלעה טימ טגיטפעשאב

 ַא ,טייברא ןעניפעג --- ןעטייוצ ַא ,גנוניואוו ַא ןעגירק טפרַאד
 ףיוא טָאה רָאנימ ןוא .ןילַא ךיז וצ געו םעד ןעניפעג -- ןעטירד
 ןעמ טגעלפ טפאשביל טימ .תוחכ ןוא טייצ ןענופעג ןעמעלַא םעד
 ןעשטיװָאנַאמָאלַָאס ּפיסֶא טימ טנעגוי רעזנוא, :ןעגָאז סַאּפש ןיא
 ."ץיּמש רעד ןיא

 -סיוא ןעכילרעסיוא ןיא םהיא וצ טסארטנָאק רעגידנעטשלופ ַא

 איסַאטסַאנַא ,יורפ ןייז ןעווענ ןיא טנעמַארעּפמעט ןיא ןוא ןהעז
 עכַאװש עניילק ַא יז ןוא ,ןַאמ רעוװיסַאמ רעסיורנ ַא רע .ַאנווַאמואַאנ
  ןופ ןהעגסיורא ,ךיז ןעציה ,ןעכָאק גידנעטש ךיז טגעלפ רע ,יורפ
 ,ליטש ןייז טגעלפ יז ןוא .סָאמ ןייק ןעסיוו טינ ,ןעוועשוב ,םילכ יד

 טייקגיטכיל עכיילג ַא ןעמָארטש טנעלפ ןעגיוא יד ןופ ןוא ,גיהור

 -ראה גידריווקרעמ ןוא ,טסארטנָאק רענידריווקרעמ ַא ,טייקסטוג ןוא

 יװ סעּפע ןעבָאה ייז .ןעמַאזוצ ןעבעל רעייז ןעועג זיא שינָאמ

 זַא ,ןעבילג ֹוצ רעוש ןיא סע .טצנאגרעד ןערעדנַא םעד רענייא

 גידנעטש טָאה סָאװ ,יורפ רעכַאװש רעניילק רעד ןופ ?רונ ן'פיוא

 תונויסנ ליפיוזַא ןעלַאפעגסיוא ןענייז ,טקרעמאבמוא ןעביילב טלָאװעג
 גילדנהעצ א ראפ ןעייטס טנעקעג ןעטלָאװ סָאװ ,ןעקילגמוא ןוא

 | | .ןעשנעמ

 רעכילרעסיוא ס'רָאנימ רעטנוא ןַא ,טסואוועג ,בנא ,ןעבָאה עלַא
 גירנעטש ןיא ןעמערב עטערומכעגנָא ענייז רעטנוא ןוא טייקגנערטש
 . רעד .לעכיימש רעגיטומטוג ַא ןוא קילב רעגידנעלהיפטימ  ַא ןעוועג
 רעזנוא ןיא, :טגָאזעג טָאה וערַאזַאק .ע רענָאיצולָאװער-טסילַאיצַאס

 טיירש שטיװָאנָאמָאלָאס ּפיסֶא ןעוו זַא ,טסואוועג עֶלַא ןעבָאה הביבס

 וצ ,ןעשנעמ טימ ליױו .ןמיס רעטונג ַא סָאד זיא ,ךיז טלעדיז ןוא
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 סָאװ רע טָאה ,גנוטכַא םוש ןייק טלהיפענ טינ טָאה רע עכלעוו
 סעיסוקסיד םוש ןייק ןיא ייז טימ ךיז טָאה ןוא טדערענ רענינעוו
 ."ןעזָאלענניירא טינ

 ,ןעגידלושראפ סעּפע ןיא ךיז טגעלפ גרַאװגנוי יד ןעוו ,רעבירעד
 ,ןעביל ַא ןופ ןעװ ,ן'רָאנימ ףיוא ןעבָאה לעביארַאֿפ טינ יז טנעלפ
 -"ארומ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיז רע טנעלפ ןוקעּפָא ןעמַאזקרעמפיוא

 גנַאפ םערוטש רעד טנעלפ ,סנעטשרע .רעפָארטש ןעננערטש ןעניד

 ,פעמיה רעד רָאלק ןערעוו רעדיו טנעלפ דלַאב ןוא ,ןעטלַאהנָא טינ

 ןייז סָאד ןעגעלפ ,סנעטייוצ .ןענייש רעדיו טגעלפ ןוז יד ןוא
 דָאנ ,רעטנורַא ןעביוא ןופ ןעהעג סָאװ ,ןעצילב ןוא ןערענוד ןייק טינ

 טנעלפ ,סנעטירד ןוא .רעדורב ןערעטלע ןַא ןופ טייהנעדירפוצמוא ןַא
 עכלעוו ,אנוװָאמואַאנ ַאיסַאטסַאנַא עטוג עביל יד טנהָאנ ןייז ךָאד
 ףיֹוא ,םעד ןעניטומרע ןוא ןעטסיירט וצ טיירג גידנעטש ןעוועג זיא

 .ןערענוד ס'נַאמ רהיא ןעלַאפעג ןענייז סע ּפָאק סעמעוו

 טָאהעג טָאה טנענוי רעד טימ גנודניברַאפ ענידנעטש ס'רָאנימ

 רַאפ ןעװעג זיא רע .ײטרַאּפ רעד רַאפ טרעוװו ןערעיוהעגמוא ןַא

 זַא ,זייואב א ,ךעדילנטימ-יײטרַאּפ "ענירנ, ןוא עננוי יד רַאֿפ ,זנוא

 -נַאמָאק עננערטש ןייק טינ ןעהעטש יײטרַאּפ רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא

 .ןעשרעה רָאנ ןעליוו סָאװ ,ןעלַארענעג ערענָאיצולָאװער ,ןעריד

 ןעשיוצ ןעננוהיצַאב יד ןעוװעג ךיוא ןענייז טנַאסערעטניא

 ,ץָאנ שטיװָאליאַאפַאר ?יאַאכימ רבח-טנענוי ןעטלַא ןייז ןוא ן'רָאנימ

 .ןערעדנַא םעד רענייא טכַאעג ןוא טצעשעג ,טַאהעג ביל ןעבָאה ייז
 ןעטעבעגרעביא ךיז דלַאב ןוא ,טנירקעג גידנעטש רעבָא ךיז ןעבָאה ייז

 דיישרעטנוא םעד ןיא ןענעלעג ןיא סָאד .טנירקענ רעדיוו ךיז ןוא

 ,ןערעטקַארַאכ ערעייז ןעשיווצ

 רעטסומ ַא ןעבילבעג ןיא ןוא ןעוועג לָאמעלַא רימ רַאפ זיא ץָאנ

 טַאהעג ךיוא טָאה גנוניימ עניבלעז יד .רענָאיצולָאװער ן'תמא ןַא ןופ

 רעלוּפָאּפ ןוא טנַאקַאב רענינעו ןעװעג ןיא ץָאנ .ינושרעג ירָאגירג
 רעביל א ןעװעג ןיא רע  ײטרַאּפ רעד ןופ ןעזיירק עטיירב יד ןיא

 ןיק טַאהעג טינ לָאמנייק טָאה רע רעבָא ,רבח רעדנערעביוצאב ןוא

 ןיא סָאד .רעקרַאפ ןעש'רבח ַא ןופ דיירפ יד ןעביולרע וצ ךיז טייצ

 עסיורג יד טלהיפעג גידנעטש טָאה רע .רוטַאנ עטסנרע ףיט ַא ןעוועג
 -שנעמ יד סָאװ ,עכַאנפיוא רעטסערג רעד ןופ טיײקכילטרָאװטנַאראפ
 -שנעמ עכַאװש ערעזנוא ףיֹוא ןעפרַָאװענפיורא טָאה עטכישענ עכיל

 ןייז טימ ,לבש ןעננערטש ןוא ןענידעבעל ןייז טיפס .סעציילּפ עכיל

 ןעניד ןיא טייקניצוננעגייאמוא ןוא טייקנייר רעכילנהעוועגרעסיוא

 עצלָאטש עכלעזַא ןליפַא ןעלעפעג קרַאטש טזומענ רע טָאה ײטרַאּפ רעד
 .וָאקניװַאס סירָאב יו ,ןערוטַאנ ?עשינָאמעד  ןוא
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 רע ןוא ,ןעטצעל םוצ ןזיב ךיז ןייז בירקמ טנַאקעג טָאה ץָאג

 ןײלַא ךיז רע טָאה ךַאז ןייק ןיא ןוא .ןָאטענ נידנעטש סָאד טָאה

 טכאמעג יירפ נידנעטש טָאה רָאנ ,סיוארָאפ טקורעג טינ לָאמנייק
 עכלעוו ןעזיווענסיורא רָאנ טָאה סָאוו ,םענייא ןעדעי רַאפ געוװו םעד

 רע טנעלפ ןיילַא ןוא .ןעדייר ןיא יצ ןעביירש ןיא ,ןעטייקניהעפ זיא סע

 ."טייברא עצרַאוװש , עטסרַאבקנַאדמוא יד ,עטסרעווש יד ךיז ףיוא ןעמענ
 ץָאנ .דעהַא ןוא ןיהַא ןעפרַאװ נידנעטש ךיז טנעלפ רָאנימ

 טָאה רע ןוא ,טהענ רע ןיהואו ,טסואווענ רָאלק לָאמעלַא טָאה

 טינ לָאמנייק טָאה רע .טירש עשלַאפ ןייק טכַאמעג טינ לָאמנייק

 לָאמעלַא יז טָאה רָאנ ,ןעננוטכיר עלַא ןיא עינרענע ןייז ןעפרָאוװאוצ

 -עטסיס רענידריוקרעמ טימ ךַאז רעטסניטיונ רעד ףיוא טדנעוװעגנָא
 .טייקנעטלאהענסיוא ןוא טייקשיטַאמ

 עננַאל יד .ךַאז ןייא ןיא ךילרהע ןעוועג ןענייז ץֵאנ ןוא רָאנימ
 ,ריביס ןיא ןוא סעמרוט ןיא טכארברַאפ ןעבָאה ייז סָאװ ,ןערהָאי
 ייז ןיא ןעבָאה ,טקיטשרַאפ ןעוועג ןענייז תוחכ עננוי ערעייז ואוו
 וצ טשרוד ַא ,טעּפמיא ןערעיוהענמוא ןַא ןעפורעגסיורא רעטעּפש

 .טהורענ טינ טונימ א טָאה ץָאנ .ןָאטוצפיוא רהעמ סָאוװ ,ןעבעל

 .רענייב יד ןופ ךרַאמ ן'זיב טַארקָאמעד ַא ןעוועג ןזיא רָאנימ רעבָא

 ,ךיז ןעטַאראב ,ןעדייר ןעמעלַא טימ טזומעג רע טָאה גנידצלַא ןעגעוו
 .רוטַאנ ןיא סור ַא ,װַאלס רע'תמא ןַא ןעווענ זיא רע .ןעריטוקסיד
 -ענ טינ טָאה ןוא ןעסָאלשעננייא רהעמ ןעוועג זיא ,טרעקרַאפ ,ץָאנ

 .ןערעדיױולּפ ליפוצ ןופ ןוא טייקנעפרָאװאוצ רעשיסור רעד ןופ ןעטלַאה

 ןייז רַאפ ךילטרָאװטנַאראֿפ ננערטש ןייז טפרַאדעג טָאה רעוט רעדעי
 טכער סָאד ןעבָאה טפרַאדענ ךיוא רע טָאה רעבָא רַאפרעד ,טייברא
 .ןעדיישטנא ןיילַא ןענָאק ןוא וויטאיציניא רענענייא ףיוא

 -ַאזוצ דנַאנַאכָאנ ןעמוקרָאפ םירבח ייווצ יד ןעשיווצ ןענעלפ ָאד

 עטירד ַא ןעשימניירא ןעזומ ךיז טנעלפ טּפָא רהעז ןוא ,ןעסיוטשנעמ
 ןיא רימ .ייז ןעשיווצ ןעכַאמ וצ םולש ןיא סע יװ םוא ,ןָאזרעּפ
 .ןָאזרעּפ עטירד ןימ ַאזַא ןייז וצ ןעמוקענסיוא טפָא רהעז ךיוא
 ןיא ן'צָאנ ןיא זַא ,ןעיירש ןוא ןעציהוצ ךיז לָאמַא טנעלפ רָאנימ

 ."המשנ רעד ןיא טַארַאמ א, זיא רע זַא ,סעשירָאטַאטקיד סעּפע ןַארַאפ
 ,ינושרענ ןעמונעגנָא סַאּפש ןיא טָאה ?טַארַאמ , ןעמַָאנוצ םעד טָא
 :ןעסיו ןעזָאל ןעננולייטטימ עוויטַאריּפסנַאק ןיא טנעלפ רע ןוא

 | ,סָאד ןוא סָאד "ןע'טַארַאמ רעביא טינ,
 ,סָאד ןעועג זיא ן'רָאנימ רַאפ טקנוּפ רעטסטנַאטהעוװעגנָא רעד

 סָאװ ,דנַאלסיױא ןיא שנעמ רעניצנייא רעד ןעוועג זיא ץָאנ סָאװ
 יָארעט רעד ןופ ןעטייהנעגעלעגנָא עשיטקארּפ עַלַא טסואוועג טָאה

 טָאה רָאניס .ײטרַאּפ רעד ןופ ?עיצַאזינַאנרַא-סספמַאק , רעשיטסיר

 ןעצנַאג םעד ךרֹוד ןהענכרוד ןעלָאז םינינע עֶלַא יד זַא ,טרעדָאפענ
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 ןיא ?עיצַאזינַאגרַאספמַאק, יד רעבָא  .טעטימַאק ןעשידנעלסיוא
 .וויטַאריּפסנַאק-טרעדנוזעגּפָא גנערטש ןעוועג אפונ דנַאלסור ןיא ךיוא
 -יירפ וצ טניואוועג ןענייז ןעשנעמ ואוו ,דנַאלסיוא ןיא ךָאנ טרפב
 ןוא דייר ערעייז טימ ןעטיה קרַאטש יױזַא טינ ךיז ןענָאק ןוא טייה
 ,?איצַאזינַאגרָא איַאוװעיִאב , רעד ןופ ןעטפעשענ יד ןעבָאה ,ןעגנוגעוואב

 ןערעװ ןעטלַאהעג טזומעג סיוועג ,"עיצַאזינַאגרָאספמאק, רעד ןופ

 | ,רעויטַאריּפסנָאק סָאװ

 ביוא רעבָא .,רָאטַאריּפסנָאק רעטסננערטש רעד ןעוועג זיא ץָאנ
  ןופ טַאדלָאס, ןעמָאנ רעד טסַאּפעג טנעכייצענסיוא טָאה ן'רָאנימ רַאפ
 ןעפורנָא טנעקעג טינ ןפוא םושב ן'צָאנ ןעמ טָאה ,"עיצולָאװער רעד

 טלָאװ רעכינ .דמערפ סיואכרוד ןעוועג םהיא ןיא סָאד .,?לארענעג,

 -נָאלש , ,"רעכַאמ-דרָאקער, ,"קינרַאדוא , ןעפורנָא טנָאקעג םהיא ןעמ

 | .עיצולָאװער רעד ןופ "רעל

 ןעװעג םיוועג זיא ,ןעטסעטָארּפ ענידלעמוט ענייז טימ ,רָאנימ
 זַא ,ןעזיועג רעטעּפש ןעבָאה ןעשינעהעשעגנ יד רעבָא .טכערעגמוא
 ןענייז רימ .טכערענמוא ןעוועגנ ןענייז ,ינושרענ ךיוא ןוא ,רימ ךיוא

 -ענםיוא טָאה טייקכילקריוו יד רעבָא ,שיטערָאעט רָאנ טכערעגנ ןעוועג
 ,ןענילפ עזייב ןופ טיהענסיוא ךיז ןעבָאה רימ .שרעדנַא סעּפע ןעזיוו
 רעד ןעוועג ןיא סָאד .?עמעק ַא ןעטלאהעג ךיז ייב ןעבָאה רימ רעבָא

 ןעננורדעגניירא זיא רעכלעוו ,ףעזַא רָאטַאקָאװָארּפ רעטמהיראבדנירעיורט

 ."עיצאזינַאנרָא-ספמַאק, רעד ןופ ץראה עמַאס ןיא

 -רעבירַא ןעבָאה רימ ןוא ,טגיטכעדרַאפ טינ סָאד ןעבָאה רימ
 טנידרַאפ ןעבָאה סע עכלעוו ,עביל עצנַאג יד ן'פעזַא ףיוא ןענָארטענ
 -עג ךיז טָאה זנוא  .עיצַאזינַאנרַא רעד ןופ ןעדלעה ע'תמא ?יפיוזַא
 רעגנידריו ַא זיא ,רענייטש רעדנַא ןַא ףיוא שטָאכ ,ףעזַא זַא ,טכַאד
 . -שידלעה ַא ןעוװעג ןיא ינושרעג .ןייֵלַא ן'ינושרעג ןופ רעגלָאפכָאנ

 .שנעמ רעשיטקארּפ ,רעשיטסילַאער ַא --- ףעזא ןוא ,ּפיט רעשיטנַאמָאר

 שילַארָאמ זיא ינושרעג ביוא זַא ,טכאדעג טלָאמעד זנוא ךיז טָאה סע
 .רענידווערהיר ןוא רעקנילפ ףעזַא רעבָא ןיא ,רענהעש שיטעטסע ןוא
 רעצנאג רעד ןופ רענייא ןעוועג זנוא רַאפ ףעזַא זיא רעטייוו רעכָא

 ףיֹוא ,ניבייא ףיוא ןעדנונרַאפ ןעוועגנ זיא סָאװ ,עּפורנ רעכילרעדירב
 -ַאֹּפ ,רעצייווש ,וועיַאלַאק ,ווָאנָאזַאס ,ווָאשַאמלַאב .טיוט ןוא ןעבעל

 ,ן'וװָאקניװַאס טימ סנייא ןעוועג ןענייז ייז --- ,שטיװָאּפרַאק ,ווָאליטַאק
 .ן'ינושרעג ןופ רענלָאפכָאנ עשירָאטסיה ןעוועג ןענייז ןוא ,ן'פעזַא טימ

 -עד סָאד טָאה עּפורג רעזנוא ן'העש ןוא געט עניהורמוא ?יפיוו

 זנוא ייב ןעװעג ןיא ןעטייצ ס'ינושרענ ןופ !טבעלענרעביא טלָאמ

 ערעזנוא ןעטסירָארעט יד ןופ ,"סעקיוועיַאב , יד ןופ ןזַא ,טכַאמענּפָא

 ,ןעטַכירְכָאנ עצרוק ׁשְטָאְכ ןעמוקנָא דנַאנַאכָאנ ןעלָאז ,דנַאלסור ןיא
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 .רעטרעו עדנעטיידאבמוא רָאּפ ַא טימ ?עטרַאק ַא ןייז סָאד געמ
 טהעג רבח רעד יװ ,ןעבעגרעביא ךיוא ןָאק ?עטרַאק ן'פיוא דליב סָאד
 פעטראק ן'פיוא ביוא ,רחאפעגנ ןיא זיא רע יצ ןוא ,טייברַא רעד טימ ןָא
 סע רעדָא ,טרינָאיּפש ןעמ ,הרצ ַא זיא סע זא ,סע טסייה ,יורפ א זיא .

 ןעמ ביוא .,טוג ץלַא זיא ,ןַאמ א זיא סע ביוא .ןעטסערַא רָאפ ןעמוק
 טָאה ,גנומענרעטנוא עשיטסירָארעט עסיורג ַא טנעדרָאעננייא טָאה
 -טםירש ןעטסואוואב ַא ןופ טערטרָאּפ ן'טימ לעטרַאק ַא טקישעג ןעמ
 רעד זַא ,סָאד טניימ ,יקרָאג םיסקַאמ ןיא סָאד ביוא ןוא ,רעלעטש
 ןיוש ןיא טייצ יד ןוא ,טיירגענוצ ןיוש זיא טקַא רעשיטסירָארעט
 | ,טמיטשאב

 עלַא יד טָא ןופ טַאהעג סָאד ןעבָאה רימ גננוגערפיוא ?יפיוו
 -ַאב טימ ךעלטראק רַאפ טָאהעג ארומ ױזַא ןעבָאה רימ ! ךעלטרַאק
 -רַאֿפ זנוא טָאה שפנ תמנע ליפ סרעדנוזאב .ןעטייהנהעש עטמהיר

 -ענ רעטסואואב רעד ןופ םינּפ רענהעש נידריווקרעמ רעד טפַאש

 ףֹוס ןיא ןעוועג זיא סָאד .דלָאּפָאעל נינעק .ןעשיגלעב ןופ רעטביל
 טָאה ןעמ ואוו ,וָאטַארַאס ןופ ןעמוקעגנָא ןיא יז ,1909 רהֶאֹי ןופ
 -רעשט ןופ ,ן'ַאיַאקסווָאקשערב ?ַאקשובַאב, יד טּפַאכעג טינ רעיש

 ,רהַאפענ ןיא ןעווענ טייצ ַא ןזיא ווָאקניװַאס ואוו ,עינרעבוג רעווָאנינ
 -םיונוצ ךיז ןענייז ןעטסירָארעט יד ואוו ,דָארָאנווַאנ-ינשזינ ןופ ןוא
 טזומעג ןעבָאה ייז רעבָא ,גנוטַארַאב רעלעיצעּפס ַא ףיוא ןערהָאפעג

 | ,טרינָאיּפשענכָאנ ייז טָאה ןעמ לייוו ,ןעפיולוצ ךיז

 ןעוו ,רעיוהעגמוא ןייז גנונַאּפש יד טנעלפ ,טייז רעדנַא רעד ןופ

 ן'וועיערדנַא דינָאעל ,ןע'וָאכעשט טימ לעטרַאק ַא ןעגירק ןעגעלפ רימ
 -רע סע ןעוו ,טסואוועגנ טָאה רָאנימ .ן'יקרָאג טיס סרעדנוזאב ןוא

 ןחעגסיורא טגעלפ עכלעוו ,"ןויבירט, גנוטייצ רעווענעשז יד טנייש

 ,ָאד ןוא ,גנוטייצ יד ןָאט ּפַאכ ַא טנעלפ רע .נָאט ַא לָאמ עכילטע
 ,דנַאלסיױא ןופ סעמַארגעלעט יד ןעפיולכרוד רע טנעלפ סָאנ ן'פיוא

 יד .דנַאלסור ןיא טקַא ןעשיטסירָארעט ַא ןעגעוו סעּפע ַאטינ זיא יצ |
 טנַאקעג טינ טָאה ןעמ ,טגנערטשעגנָא ךילקערש ןעווענ ןענייז ןעוורענ
 םירבח ערעזנוא ואוו ,ןיהַא ןעניולפענ ןענייז ןעקנַאדעג יד ,ןעטיײברַא

 טנַאקעג ןעבָאה רימ ןוא ,רעסעמ ַא ןופ ףרַאש ן'פיוא ןעגנַאגעג ןענייז

 .עגַאלרעדינ ערעסערג ַא ךָאנ רעדָא ניז ןערעיוהענמוא ןַא ןעטראוורע

  ױוזַא !ןערַאנּפָא םאזיורנ יױזַא יקרָאנ זנוא טנעלפ לָאמַא ןוא
 -רעטעּפ ַא ןיא ןעוו ,םעד רַאֿפ געט רָאּפ ַא ןעמוקעגנָא זנוא רע זיא

 -ַאקָאּפ רבח רעטרַאצ ,רעביל רעזנוא ןעמוקענמוא זיא לעטָאה רעגרוב

 טָאה עבמָאב יד ןוא ,עבמָאב ַא ןעדָאלעננָא טָאה רע ןעוו ,וָאליט

 ןופ גנוטכירניח יד ןעטלַאהענּפָא גנַאל ףיוא טָאה סָאד .ןעסירעגפיוא

 ,טיוט םוצ טּפשמ'רַאפ טָאה ײטרַאּפ יד ןעמעוו ,עועלּפ רעטסינימ
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 ןעטייהנעדיישראפזסגנוניימ ןעמוקעגסיורא ןענייז טייצ רענעי םורא

 טקריוועג ןעמעלַא זנוא ןופ רערעווש טָאה סָאד ןוא ,טנעגוי רעד טימ

 ןיירק ַא עװענעשז ןיא ןעבילקענפיונוצ ךיז טָאה סע ,ן'רָאנימ ףיוא

 -ברעמ ןופ רעטייברַא עננוי ןופ סנעטסרהעמ ,טיילעגנוי 90---98 ןופ

 ןעצנַאגניא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,קָאטסילאיב ןופ ךילכעזטּפױה ,ןָאיַאר

 -אב ייז ןעשיווצ ךיז ןעבָאה דלַאב .סולפנייא םס'רָאנימ ןופ טיירפאב

 זַא ,טגידערּפעג טָאה רעכלעוו ,יקסניזַאפ ינענועי : רערהיפ ןעזיוו

 ,יקציאָארט ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ןעסיירּפָא ךיז ןעלָאז רעטײברַא

 -ַאמיסקַאמ יד ןופ רערהיפ-טרָאוװ רעד ןערָאװעג ךָאנרעד זיא רעכלעוו

 טמהיראב ןערָאװעג רעטעּפש ןיא עכלעוו ,ווָאלָאקָאס .א ,9 ,ןעטסיל

 ןופ סיירפיוא םייב ןוא דנַאטשּפיוא רעװקסָאמ ןיא לייטנָא ןייז טימ

 .גרוברעטעּפ ייב ,עשטַאד ס'ניּפילָאטס

 -ָאכרַאנַא ןופ ןעעדיא יד טימ טקעטשעגנָא ךיז טָאה עּפורג יד

 ןעדָאטעמ "עשיטסילַאמיסקַאמ , יד ןעמונעגנָא טָאה ןוא םזילַאקידניס

 טָאה ןוא עיצולָאװער ַא ןופ טנעמָאמ ןיא ןעקירבַאפ ןעּפַאכראפ ןופ

 עיצולָאװער יד ןערעטנהענרעד וצ ?עטימ רעטסעב רעד זַא ,ןעטלַאהעג

 ןוא טדָאטש ןיא "רָארעט רעשימָאנָאקע, ןוא סעיצַאירּפָארּפסקע ןענייז

 רעד םורא טריּפורג ךיז טָאה טנעגוי רעד טָא ןופ לייט ַא .ףרָאד

 ןיא ןעבילקעגרעדנַאנַאפ קראטש טינ ךיז טָאה עכלעוו ,*ַאקשובַאב ,,

 יד ,ןעכעל סָאד, זַא ,ןעטלַאהענ טָאה ןוא םַארנָארּפ ןופ ןעטקנוּפ

 יד ןעגָאזרעטנוא ןיוש טנעמָאמ ןעדעי ןיא .טעוו "ןיילַא קיטקארּפ

 ףיוא ןערהָאּפּפָא טזומעג טָאה "ַאקשובַאב , יד ןעוו .קיטקַאט עטסעב

 ןערָאװעג עּפורנ-טנעגוי יד ןיא ,עקירעמַא ןיא רוט-עדנַאנַאּפָארּפ ַא

 ַא ןעמונעגנָא ץנערעפנָאק א ףיוא טָאה יז .גיגנעהּפָאמוא ןעצנַאגניא

 ןוֿפ םרָאפ רעד ןיא טקורדענּפָא סע טָאה ,עיצולָאזער עשיטסילַאמיסקַאמ

 .דנַאלסוד ץנַאג רעביא ןעגָארטוצ סע טָאה טסָאּפ יד ןוא ,רעטעלב-נולפ ַא

 ןיא םע טגערעגפיוא ךילקערש יו ,טציא יװ ךָאנ קנעדענ ךיא

 זנוא ןעגעג טמערוטשעג ,ןעירשעג טָאה רע .רָאנימ ןעוועג טלָאמעד

 .גיטליגכיילג ױזַא שינעהעשעג ַאזַא ףיוא ןעמענ רימ סָאװ ,ןעמעלא

 ,גירעירט עקַאט זיא סע .ןעניהוראב וצ טכוזענ םהיא ןעבָאה רימ

 "סרעטָאּפ, ףיוא גנוטלַאּפש ַאזַא ןעמוקעגרָאּפ זיא ײטרַאּפ רעד ןיא סָאװ

 רשפא .שינַארט ױזַא ןעמענ טינ סָאד ףרַאד ןעמ רעבָא ,"ןהיז, ןוא

 ךָאנרעד טעװ סָאװ ,טנעגוי עדנעזיורב יד יװ ,רהעמ טינ סָאד זיא

 יד ךָאד ןעלעוו ,טינ רעמָאט ןוא .לַאמרָאנ ןערעוו ןוא ךיז וצ ןעמוס

 -הַאפרע ,ערעטלע ףיוא ןעסיוטשנָא דלַאב ךיז דנַאלסור ןיא טיילעגנוי

 טנַאקעג טינ רָאנימ ןעניטולב-סייה םעד רעבָא ןעכָאה רימ .ערענער

 .ןעליטשנייא

 -- ,/םזימיטּפָא ןעגיטיוהקיד םעד טָא ןעפרַאװקעװַא זומ ןעמ ,

 טיילעגנוי יד זַא ,ןעזיװעגנָא טָאה רע ןוא .טמעראילענ רע טָאה
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 .גנוקריווןעגעג עדנענינעג ןייק ןעפערטנָא טינ דנַאלסור ןיא ןעלעו)
 -הרבח עננוי רַאֹּפ ַא ןוא ,טריטסערַא ןייז ןעלעוו ןעשנעמ ערעזנוא
 ,טעטימָאק א ןערעזנוא ןופ ?עּפמעטש םעד ןעּפַאכרַאפ ןעלעוו טייל
 ײטרַאּפ רעזנוא ןופ ןעמָאנ ןיא תורצ עסיורג ןעכאמנָא ןעלעוו ןוא
 ןעמ ןוא ,עיצולָאזער רעייז דנַאלסור ןיא טציא ךָאד ןעמ טנעייל טָא
 ,עּפורגײטרַאּפ רעווענעשז רעד ןופ עיצולָאזער ַא ןיא סָאד זַא ,טניימ
 ,יקסווָאכלָאװ ,ץָאנ ךיז ןעניפעג עווענעשז ןיא זַא ,ךָאד ןעסייוו עֶלַא
 טימ ןַא ,ןעטלַאה רימ זַא ,ןעניימ ךָאד טעװ ןעמ .ווָאנרעשט ,ָאקשיש
 ןעמ .ןעגַארפ עלַא ןעזייל ןעמ ןָאק ןעלַאפרעביא ןוא ןעדניצרעטנוא
 ןופ ןעבירשעגרעטנוא ,עיצולָאזער-ןעגעג א ןעכיקטנעפעראפ דלַאב זומ
 ,ןָאט טינ סָאד טעװ רהיא בוא, .רערהיפ-ייטרַאּפ עשידנעלסיוא עלַא
 -רעדנַאנַאפ סָאד ןוא עיצולָאזער ַאזַא ןעביירשרעטנוא ןיילַא ךיא לעוװ
 .טעשַארטסעג רָאנימ טָאה -- ,"דנַאלסור רעביא ןעקיש

 -ענרעדנַאנַאפ טראפ זנוא טָאה רָאנימ זַא ,ןעװעג זיא ףוס רעד
 -ָאזער א ןעבירשעגנָא ןוא טצעזענקעװַא ךיז בָאה ךיא ןוא ,טלעסיירט
 ןעשיווצ .ןעבירשענרעטנוא ןעבָאה רערהיפ-ייטרַאּפ 6 עכלעוו ,עיצול
 ,יקסווָאכלָאװ --- ?עטלַא, ערעזנוא ןעוועג ןענייז ענעבירשענרעטנוא יד
 ץֵאנ ןוא ָאקשיש) יורפ ןייז ןוא רָאנימ ,יקסלָאװַארבָאד ,יקפווָאנַאכָאב
 -עשז ןיא טינ ןענופעג ךיז ןעבָאה ןוא קנַארק ןעוועג טלָאמעד ןענייז
 יד ןוא ,(ןערהָאפענקעװַא ןעװענ ךיוא ןיא װערַאזַאל ןוא ,עווענ
 רעטעּפש זיא סָאװ ,טיליב ,יורפ ןיימ ןוא ךיא --- ?עגירהעילעטימ,ה

 ,עירָאטארָאבאל א רערעזנוא ןופ סיירפיוא םייב ןערָאװעג טעדנואוודַאפ
 ןעשיטסירָארעט ַא ןיא ןעמוקענמוא ךָאנרעד זיא עכלעוו ,ַאװָאיטסַאװעס
 .ערעדנַא ןוא ,טקא

 ךיז ןענייז ןעטסילַאמיסקַאמ עגנוי יד ןעוו ,םורא טייצ ַא ןיא

 וצ ןעמוק ןעביוהעגנָא ןעבָאה ,דנַאלסור רעביא ןערהָאפעגרעדנַאנַאפ
 נָאלש , :יוװ ,ןעפורפיוא עכלעזַא טימ סעיצַאמַאלקָארּפ ערעייז זנוא

 ייז נָאלש ,עטמאעב-יצילַאּפ יד ,םידעיוּפסעקַאלוק יד ,םיצירּפ יד

 ןעזיועג ןעמעלַא זנוא סָאד טָאה רָאניפ "!תונמחר ןהֶא ןעמעלַא
 טימ ָאר ייז ןעבָאה יצ ! רהיא טהעז טָא ,ונ, :טציהענ ךיז טָאה ןוא
 -מָארנָאּפ עטיור רָאג רעדָא ,ןערענָאיצולָאװער ןעגיוצרע ןעמָאנ רעזנוא
 רעניציה רעד זַא ,ןעבענוצ טזומעג ןעבָאה רימ ןוא 7? סעקישטש
 ,רָאלק ױזַא טקנוּפ ןעכַאז ןהעזסיוארָאפ טנַאקענ לָאמטּפָא טָאה רָאנימ
 .ןענייז םירבח ערעניטולבטלַאק יד יו

 -נינייא רעטסעפ ןיא ןעבעלײײטרַאּפ רעזנוא ןעגנַאנעגנָא זיא ױזַא
 -נובייר ןוא ןעטייהנעדיישראפ-סננוניימ עפרַאש ןהִא טינ שטָאכ ,טייק

 טסעפינַאמ םעד טכילטנעפערַאפ טָאה גנורינער עשירַאצ יד זיב ,ןענ |
 ,עיצוטיטסנַאק 8 ןענעװו ,1908 ,רעבָאטקָא ןעט17 ןופ
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 -ניציה רעשיטסירעטקַארַאכ ןייז טימ טָאה רָאנימ יו ,קנעדעג ךיא
 ןעשירַאצ םעד ןענעוו טכירכַאנ יד ןעמונעגפיוא טייקגיטייזנייא ןוא טייק
 ,םעד ןענעוו ןערעה טלָאװעג טינ וליפַא רע טָאה טשרעוצ  ,טסעפינַאמ

 רעד .ךורברעביא ןערעיוהענמוא ןַא סעּפע וצ ןעמוקעג ןענייז רימ זַא
 ערעיוהעגנמוא ןייא ןיא ,טכָאקענ ךיז רע טָאה ,טסעפינַאמ רעצנַאנ
 יד ןעניזאב טנָאקעג טינ טָאה גנורינער עשיראצ יד .עיצַאקָאוװָארּפ

 ןופ גנַאהרָאפללעבענ םעד רעטניה ךיז טלַאהַאב עכלעוו ,עיצולָאװער
 ןעהיצסיורא גנורינער יד ליו .ןעסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ?היפענטימ םעד

 םוא ,טייקכילטנעפע רעד ןיא ,ךַאלפרעביוא רעד ףיוא עיצולָאוװער יד

 נָא רעטייו רימ ןעפרַאד רעבירעד .ןעטכינרַאֿפ טכייל ןענָאק וצ יז
 .ןהעשעג טינ טינרָאג טלָאװ סע יװ ,טיײברַא רעזנוא ןערהיפ

 יּפִא ןימ אזא ןַא ,ןעזיוועג ןעבָאה ןעשינעהעשעג עשיטילָאּפ יד

 ,ןעגנַאגעג טינ טייוו ױזַא טלָאװ רָאנימ ןוא ,גיטכיר טינ זיא גנוצַאש
 ,טרעלקרע טינ טלָאװ ,ףעזַא סרעדנוזאב ןוא ,זנוא ןופ רעצימע ןעוו
 -ָאיצולַאװער ןעצנַאג םוצ ףוס ַא טכַאמ טסעפינַאמ רעשירַאצ רעד זַא

 ,טײברַא עכילדירפ ַא ןערהיפנָא רעטייוו ןָאק ןעמ זַא ןוא ,ףמַאק ןערענ
 ןעניױברעכירַא לָאמַא ןעמ ףרַאד ,עיניל עכיילנ א ןעטלַאהוצנָא םוא

 ףיוא .גנוטכיר רעטרעקרַאֿפ רעד ןיא רעטייוו ?עסיבַא ןעקעטש םעדי

 -עג לָאמעלַא טָאה רעכלעוו ,רָאנימ טסילאיצעּפס ַא ןעוועג זיא םעד

 .ןעצענערג עלַא ןעטערטרעבירַא עיסוקסיד ןופ ץיה רעד ןיא טנָאק

 עלַא טָאה ןוא טיובעגרעביא ןעצנַאנניא ךיז טָאה יײטרַאּפ יד
 -עגנָא טָאה ןעמ .דנַאלסור ןייק ןעפרָאװעגרעבירַא ןעטפערק עיירפ
 ןעבענסיורא ןופ טייקניטעט עטפאהרעביפ יד דנאלסור ןיא ןעביוה

 ,עלַאנעלמוא עלַא טצונענסיוא ָאד טָאה ןעמ ןוא ,ןעגנוטייצ ןוא רעכיב

 ןעלַאנעל ןעשיווצ ןעצענערג יד .ןעלטימ עלַאנעל ןוא עלַאגעל-בלַאה
 יד .ןערָאװעג טשיװעגּפָא םייצ א ףיױא ןענייז ןעלאנעלמוא ןוא
 םסָאװ ,רעוט יד ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילנטימ עטסרהעמ

 ניטכיזרָאפ ןעוועג ןענייז ,טעטימָאק-לַארטנעצ םוצ טנהָאנ ןעוועג ןענייז
 ףיֹוא דנַאלסור ןיא ןעניואוו וצ טינ ,ךיז ןעריזילַאנעל ןצ טינ גונעג
 ןעטָארטעגסיױרא לָאמטּפָא וליפַא ןענייז ייז .ןעמענ עניטכיר ערעייז
 טונימ רעדעי וצ טיירג ןעוועג ןענייז ייז רעבָא ,טייקכילטנעפע רעד ןיא
 עקאט ייז טָאה סָאד ."דרע רעד רעטנוא , קירוצ ןעזָאלרעטנורא ךיז
 ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,םָארנָאּפ ןעשיאייצילַאּפ ַא ןופ טעװעטַארעג

 .ךיז וצ ןעמוקענ זיא גנורינער יד רָאנ יו דלַאב

 -לַארטנעצ רעד .רָאנימ ןעוועג ךיוא ןיא רעוט יד טָא ןעשיווצ

 ןיא רעטערטרַאפ-ןָאיַאר ןייז רַאפ טמיטשאב םהיא טָאה טעטימָאק

 עגיטרֶא יד טימס טבעלעגנעמַאזוצ ןעטרָאד ךיז טָאה רע .זַאקװַאק
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 "וװַאק , יד טימ ןעננורדענכדוד ליפוצ ןיוש ןליפַא ךיז טָאה ןוא רעוט

 ןענייז רהָאפנעמאזוצ-ײטרַאּפ ןעטייוצ ן'פיוא .,ןעננומיטש "רעזַאק

 ןֹוא ינושרענ ירָאגירג ,ַאיַאקסוװָאקשערב ַאנירעטַאקעי ?ַאקשובַאב , יד

 רעד ןיא ךיז ןעפרַאװאוצ ןענעג ןעטָארטעגסױרַא ווָאנרעשט .מ .וװ

 ,סעיצַאירּפָארּפססע ןעגענ סרעדנוזאב ןוא טייקניטעט רערענָאיצולָאװער

 רע .ןעדירפוצמוא רהעז טירטסיורא רעייז טימ ןעוועג זיא רָאנימ

 -ןלָאװער ַא ןיא סָאד ןָאק ןעמ ױזַא יווװ ,ןהעטשרַאפ טנָאקעג טינ טָאה

 ןעקוקניירא ,ןעטייקניניילק עכלעזַא טימ ןענעכער ךיז טייצ רערענָאיצ !
 א רעביא טרעק ןעמ ןזַא .טירש ןעדעי ןענעװ ךוב-ץעזענ ַא ןיא

 סָאד ךָאד זיא ,עדַאקירַאב ַא ןעכַאמ וצ סווביִנמֶא ןַא רעדָא עטערַאק

 טימ ןענעכער ךיז ןעמ ןָאק יצ רעבָא .םוטנענייא םנעצימע ךיוא

 ןעדַאקירַאב ןייק וליפַא ךָאד ןעמ טעװ ,יזַא ביוא ?ןעכַאז עכלעזַא

 ,ןעכַאמ ןענָאק טינ

 טָאה רעכלעוו ,רָאנימ סָאװ ,טסַאּפשענ ךיז ןעשיווצ ןעבָאה רימ

 ןערָאװעג גנולצולּפ ןיא ,גילפ ַא ןערהירנָא טנָאקעג טינ ךילנעזרעּפ

 ןעו ,טנעמָאמ א ןעועג ןיא סע ,רענָאיצולַאװער רעניד'ארומ אזַא
 רָאנימ טעוו רעמָאט ,ניחורמוא ןעוועג ןיא טעטימַאק-לארטנעצ רעד

 -ַארעּפמעט ןוא ןעגנומיטש "רעזַאקװַאק, ןופ ןערעוו טּפַאכרַאפ ?יפוצ

 ,טינ טביולרע יײטרַאּפ יד סָאוװ ,סנױזַא סעּפע ןָאטּפָא טעװ ןוא טנעמ

 -ָאוער רעטלַא דעד זא ,ןעזיווענסיורא רעטעּפש רעבָא ךיז טָאה סע

 -לַארטנעצ רעד טייקניטכיזרָאפ ןייז ןערָאלרַאפ טינ טָאה רענָאיצול

 יורטוצ ןעבָאה טנעמענ טָאה רע זַא ,טנייצרעביא ךיז טָאה טעטימַאק

 .ן'רָאנימ וצ

 קירוצ :עבאנפיוא עיינ ַא ןעבענענ ן'רָאנימ רעבירעד טָאה ןעמ

 ךרוד .ןָאיַאדברעמ םעד ןופ עיצַאזינַאנרָאײטרַאּפ יד ןעלעטשפיוא

 .ענליוו ןוא ענווָאק ,קסנימ ןייק ןערהָאפענרעכירַא רָאנימ זיא קסנעלָאמס

 רע זיא ,רעהירפ רהֶאי ןעביז ערעסָאוװ ַא טימ ,קירוצ גנַאל טינ טשרע

 ענעסירעגרעביא ןייז ןעצעזוצטרָאֿפ ָאד םוא ,ענליו ןיא ןעמוקעג

 ןיא עיצולָאװער ןוא םזילַאיצַאס ןופ ןענעװו עניטפניקוצ יד .טנענוי

 טָאה רע .,לעבענ ןיא טליהרַאפ םהיא רַאפ ןעוועג ןענייז דנַאלסור

 -רעדנַאנַאפ ךיז ,ןעבעל ןיא ןעלצרָאװרַאפ ךיז רעדיוו טפרַאדעג טלָאמעד

 .געװ ַא ידנעּפַאט ןעכוז ןוא ןעננוניישרע-סנעבעל ןיא ןעביילק

 רע רָאנ ,ןערהָאי ןיא ףייר רָאנ טינ רעהַא ןעמוקעג רע זיא טציא

  -םניקוצ רעד ןעגעוו ננולעטשרָאפ עטנידנערַאפ ַא טָאהענ ךיוא טָאה

 ןענידנעכערּפשטנא םעד ןענעוו ןוא דנַאלסור ןופ ננולקיווטנא רעניט

 .ײטרַאּפ רעד ןופ ףמַאק

 טקעוװעג רע טָאה ,רעהַא ןעמוקענ לָאמ ןעטשרע םוצ זיא רע ןעוו

 -ערטש עטמיטשאבמוא ןַא ,קנַאדעג ןֹופ טייקגיחורמוא יד ןעשנעמ ייב

 ןַא יו ןעמוקעג רע זיא טציא .טייקשידלעה ןוא טייקניטעט וצ גנוב



46 

 661 רָאנימ שטיווָאנאמאלאס ּפיסָא

 -ײטרַאּפ יד ןערהיפכרוד ןָאק סָאװ ,רערהיפ רעשיטילָאּפ רענערהאפרע

 ,ןעזלעפ עגידרעסַאװרעטנוא ייברַאפ ,ןערעסַאװ עכילרהעפעג ךרוד ףיש

 ,רעטרע עגידמַאז עכַאלפ ןוא ןעבורג-לעסעק

 -רע ןעסיורג א טימ ,דנעצנעלג ןעננאגעג ןיא טייברַא ס'רָאנימ

 ,ןָאיַאר ןופ רהָאפנעמַאזוצ ַא ןערָאװעג ןעפורעגנפיונוצ זיא סע .גלָאפ

 טמיטשאב טָאה ןעמ .טײקניטעט-ײיטרַאּפ יד טלעטשעגנייא טָאה ןעמ

 ןעו .ןָאיַאר ן'רַאפ גנוטייצ ַא טעדנירנענ ןוא טעטימָאק-ןָאיַאר ַא
 טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,עבַאנפיוא ןייז טרהיפענכרוד טָאה רָאנימ

 ַא ןעבעגענ םהיא טָאה ןעמ .טכיראב ַא ןעבענוצּפָא עווקסָאמ ןייק
 -ַאנרָא-ײטרַאּפ יד ןופ טייברא יד ןערילָארטנַאקוצכרוד ,טיײברַא עיינ
 ןערהָאפּפָא טלָאזענ רע טָאה ןעטרָאד ןופ .עניַארקוא ןיא סעיצַאזינ
 טריזינַאנרָא טָאה טעטימַָאק-לארטנעצ רעד ואוו ,דנַאלסיױא ןייק ךיילנ

 ,ןָאדנָאל ןיא ץנערעפנַָאקײײטרַאּפ ַא

.8 

 ײטרַאּפ יד ןעקרַאטשרַאפ וצ ןעסָאלשאב טָאה רהָאפנעמַאזוצ רעד

 -נעצ רעד .גנורינער רעד ףיוא ףירננֶא םעיינ ַא רַאפ דנַאלסור ןיא

 -טּפוה יד ןעלעטשפיוא רעדיו ןעמונעג ךיז טָאה טעטימָאק-לַארט
 ךילכעזטּפיוה ןיא ײטרַאּפ יד עכלעוו ןופ ,ןענַאיאר ןופ סעיצַאזינַאנרָא

 .ַאגלָאװ ךייט םייב ןָאיַאר םעד ןופ ץְלַא ןופ רעהירפ ןוא ,ןענאטשאב
 -סיוא ןיא רעוט עּפורג ַא ןעבילקענפיונוצ דָארנ ךיז טָאה ןעטרָאד ןופ

 ַא סעּפע ןעביוהעגנָא טָאה טנעגוי יד ואוו ,םוטעמוא יװ ,ןוא ,דנַאל
 עּפרג יד .,רָאנימ ןעוועג דלַאב ןעטימניא ָאד ןיא ,טייקניטעט עיינ
 . ,טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןעטעבעג דלַאב ןעבָאה ןיײלַא רָאנימ ןוא
 ךס א ךָאנ .טײברַא ףיוא דנַאלסור ןייק ןעקישרעבירַא ייז לָאז ןעמ

 ןוא השקב רעייז טליפרע טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ןעטַאבעד

 -ַאגלָאװ רעד ןיא ןעטגיטכעמלופאב ןייז רַאפ ן'רָאנימ טמיטשאב טָאה
 ,טנעגעג

 ץרַאה ַא טָאה רע זַא ,ןעזיואב לָאמַא רעדיוו ָאד טָאה רָאנימ

 ןעװעג ןיא ןיילַא גנומענרעטנוא יד .,רענָאיצולָאװער ן'תמא ןַא ןופ
 -רעטנוא רעצנַאנ רעד ןעגעװ טָאה ,סנעטשרע .תענושמ עשידלעה ַא
 רעד ןיא ןיא ,סנעטייוצ .ףעזַא רָאטַאקָאװָארּפ רעד טסואווענ גנומענ
 רעטעּפש טָאה ןעמ יו ,עכלעוו ,ןילטייצ אנַאיטַאט ענייא ןיירַא עּפורג

 עּפורג יד ,יײצילָאּפםייהעג רעשירַאצ רעד טנידעג טָאה ,ןענופעגסיוא
 ןעגעקטנַא ןערהָאּפעג זיא יז ןוא ,ןָא ביֹוהנֶא ןופ טּפשמ'רַאפ ןעוועג זיא
 ,ייציִלַאּפ רעשירַאצ רעד ןופ סמירָא עטיײדּפשעגסױא יד

 רעשיטַאמארד רעד ןענעו טלהעצרעד ךָאנרעד ןייֵלַא טָאה רָאנימ

 רעהירפ ןעבָאה ייז .ן'פעזַא טימ טנעגעזעג ךיז טָאה רע יוװ ,ענעצס
 טלָאמעד טָאה וועצרוב סָאװ ,"םילובלב , יד ןענעוו ךערּפשענ ַא טאהעג



 ווָאנרעשט רָאטקיװ = 002

 ףעזַא ,רָאטַאקָאװַארּפ ַא זיא ,ףעזַא ,רע זַא ,ן'פםעזַא ףיוא טכַאמעג
 .ןעגיוא יד ןיא ןערערט טימ ,גנונערפיוא טימ םעד ןעגעוו טדערעג טָאה
 ייברעד .טכַאנייב טעּפש ןיב עפַאק ןיא ןעסעזעגּפָא עדייב ןענייז ייז
 טלָאװעג ץלַא "םינּפ ן'פיוא ןעדייל ןופ קורדסיוא ןַא טימ , ףעזַא טָאה
 םהיא טעװ ןעמ לייוו ,דנַאלסור ןייק ןערהַאפ ןופ ן'רָאנימ ןעדיירּפָא-
 .ןעננעהפיוא ןוא ןעּפַאכ סיוועג ןעטרָאד

 ,טרעפטנעעג טָאה ןוא טכַאלוצ שזַא םעד ףיוא ךיז טָאה רָאנימ

 וד טינג :/?עיצולָאװער רעד ןופ טַאדלָאס, ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ

 ,ןעבעל ן'טימ טריקיזיר וטסָאה לָאמ ?יפיוו .,ױזַא ןעדייר טספרַאד
 ןעו .רהַאפעג םוש ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טינ ךיז וטסָאה ךָאד ןוא

 -ַאלשאב ןיוש ןיא סָאד ,ןיינ .ןהעשעג ןעזומ סָאד ךָאד טעװ זיא סע
 ."ֹּפִא ךימ וטסדער טסיזמוא ,ךיא רהָאּפ ןעגרָאמ .ןעפ

 ן'רָאנימ טיילנאב טָאה רע .טליטשעננייא טינ ךיז טָאה ףעזַא

 ןיא רע .,םהיא טימ ט'הנעט'עגנייא געװ ןעצנַאנג םעד טָאה ,םייהַא
 ןעטעבעג ךיז ,טנַאה ןייז ןעטלַאהעג ,ריט םייב ן'רָאנימ טימ ןענַאטשעג
 ןָאטעג שוק א םהיא רע טָאה ךילדנע .,ןערהָאּפ טינ לָאז רע ,םהיא ייב

 ,םורא רהָאי ןהעצפופ ַא ןיא סָאד נידנענָאמרעד .קעװַא ךינ זיא ןוא
 רעד ןיא; :ךַאז ןייא טימ רָאנ ןערעלקרע טנַאקעג סָאד רָאנימ טָאה

 ,"שנעמ רעד ןעוועג רבוג טנעמָאמ ןייא ףיוא טלָאמעד טָאה ן'פעזַא היח

 ? סייוו רעוו
 ,רעבמעצעד ןעט20 םעד ןוא ,ץענערג יד רעבירַא זיא רָאנימ

 ךיז רע טָאה געוו ן'פיוא ,ווָאטַארַאס ןיא ןעוועג ןיוש רע זיא ,8

 -ךַאפ ַא זיא ףעזַא ןֵא ,ןעזיוואב גיטליגדנע טָאה ןעמ ןזַא ,טסואוורעד

 ַא טבילטנעפערַאפ ןיֹוש טָאה טעטימָאק-לארטנעצ רעד זַא ןוא ,רעטער

 ןוא בייל טימ ךיז רע טָאה ,רענענָאלשרעד ַא .םעד ןעגעוו גנודלעמ

 ַא טריזינאגרָא טָאה ןעמ .טייבדַא רעד ןיא ןעפרָאװעגניירא ןעבעל
 -ימָאק ןָאיַאר ַא טמיטשאב טָאה ןעמ ,טנעגעג רעד ןופ רהָאפנעמַאזוצ
 ןוא גנוטייצ א טעדנירנעג ,יירעקורד א טלעטשעננייא טָאה ןעמ ,טעט
 ,ראונאי ןעט2 םעד ןוא ,ןַאזַאק ןיא טקַא ןעשיטסירָארעט ַא טיירגעגוצ
 -טימ טָאה יײצילָאּפ יד ןוא ,ןעטסערַא-ןעסַאמ ןעמוקעגָאפ ןענייז ,9

 ןעפאשעג הימ ליפ טימ זיא סָאװ ,בעוועגנ ןעצנַאג םעד ןעסירוצ לָאמַא

 ,עמרוט רעװָאטַארַאס רעד ןיא ןעלַאפעגניירא ןיא רָאנימ .,ןערָאװעג
 ,טייצ רענעי ןופ עמרוט עטסכילקערש יד

 ןוא ,טגיזעג טָאה עיצקַאער יד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד
 -ָאיצולָאװער יד ןָא ןעוװעג םקונ םַאזיורנ דיז ןוא טעוװועשובעג טָאה יז

 ךָאנימ .סעּפַאל עשיאייצילָאּפ יד ןיא ןעלַאפעגניירא ןענייז סָאװ ,ןערענ

 ןיא ,טציא .קסטוקַאי ןיא טכַאמענכרוד ל?ָאמנייא ןיוש סָאד טָאה

 ןיא טַאטלװער רעד .רענרע ליפ ךָאנ ןעװעג סָאד זיא ,וָאטַארַאפ

 -רַאפ ןעטרָאד טָאה רָאנימ סָאװ ,ןעטַאנָאמ 14 יד ןופ זַא ,ןעוועג
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 ןערעטסניפ ַא ןיא ןעסעזעגּפָא טכענ ןוא געט 102 רע ןיא ,טכארב

 ןיא ןוא םירוסי עכילביירשאבמוא טבעלעגכרוד טָאה רע רעצרַאק
 -ַאמ ןעמונעג םהיא ןעבָאה סע .,תענושמ ןופ ץענערג ן'םיוא ןעוועג
 ןעטראוורע טנַאקעג ןעמ טָאה וצרעד .ןעגנוהעז עכילקערש ןערעט
 ןערעװ םיוקמ טעװ סע ןַא ,ןהעזענסיוא טָאה סע .עטסגרע סָאד

 ."ןעגנעהפיוא ןוא ןעּפַאכ ךיד טעװ ןעמ , :האובנ עכילקערש ס'פעזַא

 טפשמ'ראפ טכירעג-סגירק א טָאה 1910 רהָאי ןופ ץרעמ ןיא

 רעד ןופ טַאדלָאס, רעטלַא רעד  .עגרָאטַאק רהֶאי 8 וצ ן'רָאנימ

 םיורא ןזיא רע יו דלאב .,ןענָארטעגרעכירַא גנידצלַא טָאה ?עיצולָאװער

 -ךעהירפ רעד ןעוועג רעדיוו ןיוש רע ןיא ,עמרוט רעכילקערש רעד ןופ

 -עג ןוא טכָאקעג ,םירבח יד טרעטנומעגפיוא טָאה --- ,רָאנימ רעגיד

 | .ךיז טציה

 ןעשירַאצ ןיא ךס א רהעז ןעכַאמכרוד טזומענ ךָאנ טָאה רָאנימ

 םהיא טָאה 1917 רהֶאי ןופ רַאורבעּפ ןופ עיצולָאװער יד ,דנַאלסור

 וצ ,עװקסָאמ ןייק ריביס ןופ ןערהָאפענּפָא דלַאב זיא רע ..טיירפאכב

 ,ײטרַאּפ דעד ןופ רהָאפנעמאזוצ א

 ןענייז סע .ןעוייה ףיוא יו ןעסקאוועג טציא ןיא ײטרַאּפ יד

 טלהעוורע טייחרעמ רעניזיד ַא טימ זיא רָאנימ ןוא ,ןעלהַאװ ןעמוקעגראפ

 (רָאיעמ) "?אװָאלַאג; .עמוד רעװקסָאמ רעד ןופ רעציזרָאפ ןערָאװעג

 .ו ,רענָאיצולַאװעד-טסילַאיצַאס רעטייוצ ַא ןערָאװענ טלהעוורע ןזיא
 "ַאװָאלַאגג רַאפ ןעבילקענסיוא ןעמ טָאה גרוברעטעּפ ןיא .ווענדור

 ןעטימעסיטנַא יד ,רעדיירש רענָאיצולָאװער-טסילַאיצַאס ןעשידיא םעד

 -טפיוה עשיסור יד טּפַאכרַאפ ןעבָאה ןעדיא ןַא ,ןעירשעגנ ןעבָאה

 ?ןעיירשעג ערעייז וצ טרעהענֹוצ סָאד ךיז טָאה רעוו רעבָא ,טָאטש

 רעסיוא ,טָאה רע ואוו ,עוקסָאמ ןיא טצעזאב ךיז טָאה רָאנימ

 .-ײטרַאּפ עסיורנ א ןעבענעגסיורא ךָאנ ,עמוד רעד ןיא טייברַא רעד

 -לַארטנעצ ןופ דילנטיס א ןעועג ךיוא זיא רע ."דורט, גנוטייצ

 | .ײטרַאּפ רעד ןופ רהָאפנעמַאזוצ ַא

 ךָאנ ןיוש ן'רָאנימ טימ טנענעגאב לָאמַאכָאנ ךיז בָאה ךיא

 רהָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ ן'פיוא ,שינערעקרעביא רעשיטסיוועשלָאב רעד

 ןעבָאה סעקיוועשלַאב יד עכלעוו ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןיא ןוא

 ַא ןעטלָאּפשענּפָא טלָאמעד ךיז טָאה יײטרַאּפ רעד ןופ .ןעבירטוצ

 .סעקיװעשלָאב יד טימ קעװַא ךָאנרעד זיא רעכלעוו ,"לעגילפ רעקניל}

 טָאה ,גירק-רענריב םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רעטעּפש ןוא ,טלָאמעד

 רעד ןיא ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ יד ןענינייארַאפ וצ טכוזעג רָאנימ

 קראטש טָאה רָאנימ ,ךילנעמנוא ןעוװעג ןיא סָאד רעבָא ,ײטרַאּפ

 טָאה טסיזמוא  ,ײטרַאּפ רעד ןופ סענַאלרעדינ יד גידנעהעזוצ ,ןעטילעג
 -סיוא ןא ןענופעג םהיא רַאפ ןעבָאה ריס .געווסיוא ןַא טכוזעג רע
 ,דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפוצסיױרא -- געװ
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 ןייק עבאנפױאײטרַאּפ ַא טימ ןערָאװעג טקישעג זיא רָאנימ

 רעד ןיא ,ןעטרָאד ןוא ,תולג ןיא קעװַא רעדיװ זיא רע .,עקירעמַא
 ןיא רע ןעו .ןעניױא יד טכַאמענוצ רע טָאה ,ךיירקנַארפ רעטייוו

 ,טסואוװעג טינ ךָאנ רע טָאה ,דנַאלסור ןופ ןערהָאפעגסיורא טלָאמעד

 רע ןזַא ,טסואוועג טינ ךיוא טָאה רע .נידנעטש ףיוא ןיא סָאד זַא

 .ןהיז ייוצ ענייז ןערילרַאפ גירק-רעגריב ןופ םערוטש םעד ןיא טעוו

 ,רעטצעל רעד ןיא ן'רָאנימ ןענעוװו ןעדייר וצ ךילנייּפ זיא סע

 טייצ עצנַאנ יד ָאד ןיא רע .ןעבעל ןייז ןופ טייצ רעשיטנארנימע

 טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ָאד ךיוא .השבי רעד ףיוא שיפ ַא יװ ,ןעוועג
 טָאה רע רעבָא ,טנעמארעּפמעט רערענָאיצולָאװער ןייז טזיורבעגפיוא

 -קריו עיורג יד .גנודנעוונָא עגידריוו ןייק ןעניפענ טנָאקעג טינ ָאד

 -עגנָא ןיא סָאװ ,גנולַאפוצ יד ,ןעבעל ןעשיטנארגימע ןופ טייקכיל

 ףיוא טקריװעג רעווש רהעז טָאה ץלַא סָאד ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןעגנַאג
 .רענַאיצולַאװער ןעטלַא םעד

 ןערעװש ןעניטציא ןייז ןיא ןעטָנעמָאמ עניטכיל עגיצנייא יד |
 ןעטיור ןעשיטילָאּפ םעד ןופ ןעגלָאפרע יד רָאנ ןעוועג ןענייז ןעבעל

 ףליה ןעפַאשעג טָאה רעכלעוו ןוא ,טרהיפעגנָא טָאה רע ןעכלעוו ,ץיירק

 סעמרוט עשיטעווָאקס ןיא ךיז ןערעטַאמ סָאװ ,ןעטסילַאיצַאס יד רַאפ

 יד ןעגנַאנעגייברַאפ ןענייז יױזַא .גנוקישרַאפ רעשיטעווָאס ןיא ןוא

 רעכלעוו ,"עיצולָאװער רעד ןופ טַאדלָאס, םעד ןופ ןערהָאי עטצעל

 .ןעבעגעג ליפיוזַא םהיא טָאה ןוא ןעמונעג גינעוו ױזַא ןעבעל ןופ טָאה

 טנידרַאפ טָאה רע .רעכילנייּפ ןוא רערעווש ַא ןעוועג זיא טוט ןייז

 ןיא רבק ןעמַאזנייא ןַא ןיא ןעבָארנאב ןערעוו יוװ ,לרוג ןערעסעב ַא

 .דנאל ןעדמערפ אי

 טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ םעד ןופ ןעבעל סָאד ןעוועג ןזיא סָאד

 ןוא ןערענָאיצולָאװער םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג לָאמ ייווצ

 ענליוו טרעכייראב טָאה רעכלעוו ,ענליו ןופ ןעבעל ןעכילטפאשלעזעג

 "מעט ןעגידריווקרעמ ןייז טימ ,ןעטפאשנעגייא עכילרעדנואוו ענייז טימ
 -רעביא רעכילנהעווענרעסיוא ןוא טומ ןערענָאיצולָאװער ןייז ,טנעמַארעּפ

 ןוא רעטיײיברַא יד ןופ גנואיירפאב רעד ןופ ךַאז רעד וצ טייהנעבענ

 .טייהשנעמ רעד ןופ



 רעד ןעגעװ ןעגנורענירע סףָאסלעכַאי רימידַאלװ
 .גנוטסעפ רעקסװָאלװַאּפָארטעּפ

 רענָאיצולָאװער רעשיסןר-שידיא רעטמירַאב רעד ,ןָאסלעכָאו רימידַאלוו

 טנערעלעג ךיז טָאה רע .1828 רהָאו ןיא ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא

 ןעטפניפ ןיא ןעמאוקע ןעטלַאהעגסיוא רע טָאה רעהכָאנ ןוא רדח א ןיא

 .ענליו ןיא טנעפעעג ןַאד ךיז טָאה עכלעוו ,עיזַאנמיג-לַאער ַא ןופ סאלק

 ןופ דילגטימ ַא ןערָאװעג רע זיא עיוַאנמיג-לַאער רעד ןופ רעליש סלַא

 םעד ןופ ןערָאװעג טרהיפעגנָא טסלאמאד ווא סָאװ ,לעזיירק רענליװ ַא

 .ןערענָאיצולָאװער ערעדנַא ןוא שטיוועלעדנוז ןרחא ןעטמהירַאב

 -עגנָא רע טָאה ,טלַא רהָאי 19 ןעוװעג ויא רע ןעוו ,1872 רהָאי ןיא

 ןייז זיא ןָא טסלאמאד ןופ ןוא ןעבעל ןעלאגעלנוא ןַא ןערהיפ ןעביוה

 -ָאוצולָאװער ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד טעמדיװעג ןעוװעג ןעבעל רעצנַאג

 ןעגנורענירע ענייז ןופ לעטיּפַאק ַא רעביא ָאד ןעביג רומ .גנוגעוװַאב רערענ

 ןוא טרַאפשראפ ןעװעג זיא רע סאוו ,מייצ רעד ףיוא ךיז טהיצַאב עכלעוו
 טָאה גנוטסעפ רעויד ןיא .גנוטסעפ רעקסװָאלװַאּפָארטעּפ רעשירַאצ רעד
 ןעמ טָאה ןעטרָאד ןופ ןוא ןעטַאנָאט ייװצ ןוא רהָאי ייווצ טכַארברַאפ רע
 -חרומ ןופ ןעדנעגעג עטסטייו יד ןיא רהָאי ןהעצ ףיוא טקישרַאפ םהיא
 | : י.דער---.ריביס

 -עג ןעבָאה ןערענאיצולאװער עשיסור יד יו ,םעדכָאנ דלַאב

 ,1881 ,ץרעמ ןעט1 םעד ,ןעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ םעד טיוט

 -ונעג רעידפ זיא סע ןעוו יו רעקרַאטש טָאה ננורינער עשירַאצ יד ןוא

 -סערא ערעדנא ן'כָאנ םענייא טָאה ןוא דנאל ןיא ןעוועשוב ןעמ

 -ַאנ, ײטרַאּפ רערענָאיצולַָאװער רעד ןופ רעוט ןוא רערהיפ יד טריט

 / ,דנַאלסור ןעזָאלראפ טזומעג ךיא בָאה ,?ַאילָאוװ ַאיַאנדָאר

 ןופ ןעלױו רעד) "?ַאילַאװ  ַאיַאנדָארַאנ, ײטרַאּפ עטמירַאב יד

 עשיסור יו םעדכַאנ ,18/9 רהאי ןיא טעדנידגעג ךיז טָאה (קלָאפ

 -ניוצ טינ טעוװ ןעמ ןמז לכ ןא ,ןהעזעננייא ןעבָאה ןעטסילַאיצַאפ

 ,עיצוטיטסנָאק ַא דנַאל םעד ןעבעג וצ גננורינער עשירַאצ יד ןעג

 -סור ןיא ןעמ טעװ ,טכער עשיטארדקָאמעד ןוא טייהיירפ עשיטילָאּפ

 ןוא קלָאפ ןעשיוצ גנורעלקפיוא םוש ןייק ןערהיפ ןענָאק טינ דנַאל

 ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןֹופ רערהיפ יד  .םוילַאיצָאס רַאפ ףמאק ןייק

 עשיטסירָאדעט טימ ןעבענענּפָא ץְלַא ןופ רהעמ ךיז ןעבָאה "אילָאװ

 טנעכערעג טָאה ןעמ .סעקינוװָאנישט ענייז ןוא רַאצ ן'פיוא ןעטקַא

 רעשירַאצ רעניטכעמ רעד ףיוא המיא ןַא ןעפראוואוצנא םעד טימ

 .ןעבענוצכָאנ ןעגניווצ יז ןוא גננוריגער

 -ייה א ןופ ףמאק רעשידלעה רעד ןעגנאנעגנָא ןיא רהאי עכילטע
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 רעשיסור רעכילקעדש רעד ןעגעג ןעטסילַאעדיא עשיסור עגנוי לעפ

 ַא טימ .טרעטיצעג טָאה טלעװו עצנאנ יד רעכלעוו ראפ ,גנוריגער

 -עב עשירַאצ עכיוה ףיוא ןעטַאטנעטַא ערענָאיצולָאװער יד ןופ ךס
 -דנע ,טלעװ עצנאנ יד ןעגנולקעג טָאה ןיילַא רַאצ ן'פיוא ןוא עטמא

 -וצ גנורינער רעשירַאצ רעד ןופ רָארעט-ןענעג רעד טָאה רעבָא ךיל

 ןיא דנַאלסור ףיוא ןוא ,"אילָאוװ ַאיַאנדָארַאנ , ייטראּפ יד טרעטעמש

 ןָאסלעכָאו רימידַאלװ

 טָאה סָאװ ,עיצקַאער רעטסרעטסניפ רעד ןופ טייצ א ןעמוקעננָא

 ,רהָאי נילדנהעצ רָאּפ א ןעטלאהעגנָא

 ןעראוועג גנונעוואב ערענַאיצולַאװעד עשיסור יד זיא רעטעּפש

 ,ןַאּפַאי טימ המחלמ רענערָאלרַאפ רעד ךָאנ .גנונעװַאב-ךעסאמ א
 ןוֿפ ןוא גנונעװַאב רערענָאיצולַאװער רעד ןופ קורד םעד רעטנוא ןוא

 ,ןערענָאיצולָאװער ןעטסילַאיצַאס ײטרַאּפ רעד ןופ רָארעט ןעטיינַאב

 -ַאנ, רעד ןופ השורי ערענָאיצולַאװער יד ןעמונעגרעביא טָאה עכלעוו

 -עג 1908 רהאי ןיא גנורינער עשירַאצ יד טָאה ,"אילַאו ַאיַאנדָאר

 -ַאב גינייו רהעז רעבָא טָאה סָאו ,עיצוטיטסנָאק ?עקיטש א ןעבעג

 .ןעסַאמ-סקלָאפ עשיסור יד ןוא טפַאשלעזעג יד טנידירפ
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 -ןלָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד

 גנורינער עשירַאצ יד ןוא ,ןעלאפענכרוד ןיא עיצולָאװער יד  .עיצ
 יו ,רעטסעפ ךָאנ טלהיפענ רהֶאֹי עכילטע עטסקענ יד ןיא ךיז טָאה

 ,ראורבעפ ןיא ,םורא רהָאי ףלעוצ ןיא טשדע .רעהירפ זיא סע ןעוו

 -ָאק רעכילקערש א ןוא המחלמ-טלעוו רעד ןופ תולּפמ יד ךָאנ ,7

 ןיא ,גנוריגער רעד ןופ ןעהייר יד ןיא טייקגיהעפמוא ןוא עיצּפור
 טָאה עכלעוו ,עיצולָאװער עשיסור עכיירגיז ןוא עטייווצ יד ןעמוקענ

 .דרע רעד ןופ טשיװענּפָא ןעצנאגניא גנודיגער עשירַאצ יד

 ןעטנאוועג רהיא ןוא "?אילַאװ ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןופ טייצ יד
 -שידלעה יד ןעוועג זיא טכַאמ רעשירַאצ רערעטסניפ רעד ןענענ ףמאק
 רעד ןוא ,קלָאפ ןעשיסור ןופ עטכישעג רעצנַאג רעד ןיא טייצ עטס

 -ַאצ רעד ןענענ ןעטסילאעדיא עשיסור עננוי לעפייה ַא ןופ ףמַאק
 ןופ רענייא ןעביילב גיבייא ףיוא טעוװ ,טפַאשרעהטסבלעז רעשיר

 -שנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסגידריווקרעמ יד

 ,טייה

 ,דנַאלפור ןיא קירוצ

 ןעועג זיא "אילָאוו איאנדָארַאנ , ײטרַאּפ יד ןעוו ,1884 רהֶאי ןיא
 ןענעג רָאדעט ןעשירַאצ ןעכילקערש םעד ןופ טעטכינראפ ןעצנאגנ ןיא

 -סור ןייק ןערעקוצמוא ךיז ןעסָאלשאב ךיא בָאה ,ןערענָאיצולָאװער

 -ניטעט ערענָאיצולַאװער ענעסירעגרעביא ןיימ ןעצעזטרַאפ ןוא דנאק

 ,טייק

 ןערהָאפעג ןיב ךיא ןעכלעוו ףיוא ,טרָאּפסַאּפ רעדמערפ רעד

 ,טַאהעג ארומ רעבָא בָאה ךיא ,רעטוג א ןעוועג זיא ,דנאלסיוא ןייק
 ,ץינערג רעשיסיירּפ-שיסור רעד ייב ,אוואלאבשזרעוו לעטעטש ןיא ןא

 א ןיא ןעמוק וצ ןעסָאלשאב ךיא בָאה ,ןענעקרעד רשפא ךימ ןעמ טעוו

 .ןעסעגראפ ןיוש בָאה ךיא .אוואלאבשזדעוו ןופ דרָאנ וצ טקנוּפ
 ןיימ ןעוועג זיא סָאד .ףרָאד רעדָא לעטעטש םענעי ןופ ןעמָאנ םעד

 ן ,תועט רעסיורג
 -לעװ ,טרָאּפסאּפ ןיימ ןעזיועג ךיא בָאה ,ןיחַא גידנעמוקנָא

 סָאװ ,ןַאטרעטנוא ןעשיסור א ןופ ןעמָאנ ן'פיוא ןעוועג זיא רעכ

 .דנאלסיוא ןיא ןעברָאטשעג םעד רַאפ טייצ רעצרוק ַא טימ ןיא

 -ַאט רעד ןופ רעהעזפיוא םעד ןעוװ ,טוג ןעגנאנענּפָא טלָאװ ץלא

 ךימ ןעזָאל וצ ןעלאפעגנייא טינ טלָאװ (ןיוה םָאטסָאק) ענשזָאמ

 .ןעכוזמודַא
 -ָאװער עשידנעלסיוא טימ ?ופ ןעוועג ןענייז סענעשעק עניימ

 ןייק ןעלגומשניירַא טלָאװעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטפירש ערענָאיצול

 -נירַא ךימ טָאה ןעמ .טריטסערַא דלאב ךימ טָאה ןעמ .דנַאלסור
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 - ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,לעזייה םעניילק ןערעדנוזַאב א ןיא טצעזעג
 ַא טלעטשענקעװא ןעמ טָאה רעמיצ ןעטשרע ןיא ,ןערעמיצ ייווצ
 .ןעטיה ךימ לָאז רע ,ךאוװ-ץינערג רעד ןופ טַאדלָאס

 ,ץינערג רעד וצ ןעמוקעגסױרַא ןיא סָאװ ,רעטסנעפ םעד ןופ
 א םורא .טנעגעג ענימורָא יד ןערידוטש ןעביוהעגנָא ךיא בָאה
 ךיא .ל?עכייט-ץינערג ןיילק א ןעפָאלעג ןיא ןיוה ןופ טירט גיצפופ
 ןוא ןעגנורּפשעגסיױרא ןיב ,רעטסנעפ םעד טנעפעעג דייחרעליטש בָאה
 ןעּפַאכוצרעבירַא ךיז םוא ,?לעכייט םוצ ןעפיול טזָאלעג ךיז בָאה
 | / ,דנַאלשטייד ןייק

 .תענושמ עכַאפנייא ןעװעג ןיא סָאד ןא ,ךיז טחעטשראפ סע
 טלָאװ ,לעכייט םוצ ןזיב ןעפיולרעד וצ ןעזיװַאב טלָאװ ךיא רעדייא
 א ךָאנ ןעזיועגסיורא ךיז טָאה ָאד רעבָא .ןעסָאשרעד ךימ ןעמ
 ייב טנעגעג יד ןהעזעגסיוארָאפ טשינ רָאנ בָאה ךיא עכלעוו ,ךאז
 ןעבילבעג ןיב ךיא  .גיּפמוז רהעז ןעװעג ןיא נעװ ןופ ןעטייז יד
 ,םמוז ןיא טסורב רעד וצ זיב ןעקעטש

 ןעבָאה ,טּפַאכעג ךימ ןעבָאה ךַאו רעד ןופ ןעטַאדלָאס יד ןעוו
 -סױרַא זיא ָאד רעבָא ,ןענעכערּפָא טונ רימ טימ טלָאװעג ךיז ייז

 -סיורא ךימ טָאה ןוא ענשזָאמַאט רעד ןופ רעהעזפיוא רעד ןעּפָאלעג
 ערעדנא ןעבענעג דלַאב רימ טָאה רע .טנעה ערעייז ןופ טעװעטַאדעג
  טנעהַאנ ןיא טקישענקעװַא ךימ טָאה רע ןוא ,ןָאטוצרעביא רעדיילק
 .שינעהעשעג רעד ןענעװו טרָאּפער ַא טימ ןעמַאזוצ ,לעטעטש ןעטפס
 ןענייז ןעטייז יד ייב ןוא ,עלעגעו א ןיא טרהיפעג ךימ טָאה ןעמ
 ,ךאוזץינערג רעד ןופ ןעטאדלָאס ייווצ דרעפ ףיוא ןעטירעג

 -נַאטס א ןעוועג זיא ,ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ואוו ,פעטעטש ןיא
 ןעבעגעגרעביא ךימ ןעמ טָאה ןעטרָאד .ןהאבנעזייא רעד ןופ עיצ
 -ךאפ ַא ףיוא ןעמונעג ךימ טָאה ןעמ ןערַאדנַאשז עניטרַא יד וצ
 -בלַאה ,טסנרע;בלאה ךימ טָאה רעציפָא ןערַאדנַאשז רעד ןוא ,רעה
 -ױלטנַא וצ ךוזרַאפ ַא טכַאמענ בָאה ךיא סָאװראפ ,טנערפעג גיסַאּפש
 ןערעפטנע טנעקעג רָאנ ךיא בָאה ענַארפ רעניזָאד רעד ףיוא .ןעפ
 ,לעכיימש ַא טימ

 ,גנטלַאװראפ-ןערַאדנַאשז רעד ןיא טניטכענעגרעביא בָאה ךיא

 ךַאו ַא רעטנוא ,ךימ ןעמ טָאה ,הירפרעדניא דלַאב ,ןעגרָאמ ףיֹוא ןוא

 ןערַאדנַאשז יד  .גרוברעטעּפ ןייק טקישענּפָא ןערַאדנַאשז יירד ןֹופ
 ,סָאלק עטירד ןָאגאװ א ןיא רעצעלּפ זנוא ראפ ןעמונראפ ןעבָאה

 ףיז םענייק טימ לָאז ךיא ןא ,ןעבעגעג גנוטכא טוג ןעבָאה ייז ןוא

 ,ץלא ןופ טרעטַאמענסיוא יױזַא ןעועג ןיב ךיא .ןעדייררעביא טינ

 ףיוא טניײלעגקעװַא ךיז בָאה ךיא זא ,ןהעשעג רימ טימ ןזיא סָאװ

 .ןעפַאלשעגנייא דלַאב ןיב ןוא קנַאב רעטרַאה רעד
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 -ןערָאדנַאשז רעד ןיא טרהיפענּפָא ךימ ןעמ טָאה גרוברעטעּפ ןיא
 .קירב ן'יקסוועינאסּפמאס םעד ייב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטלאווראפ |

 ןוא עטערַאק רעטכאמראפ א ןיא דלַאב ךימ ןעמ טָאה ןעטראד ןופ

 -ענקעװַא ןערָאדנַאשז ייווצ ןוא רעציפָא ןַא ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא

 | ,ננוטסעפ רעקסווָאלװַאּפָארטעּפ ןיא טרהיפ

 -רַאֿפ רימ רעטניה ךיז ןעבָאה גנוטסעפ רעד ןופ ןערעיומ יד

 -ָאמ ייוצ ןוא רהָאי ייוצ ףיוא ,טייצ עננַאל ַא רהעז ףיוא טכַאמ
 -נייא ,עכילקערש סָאד ריס ראפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ןעטַאנ

 םענייא ןיא ןעטראפשראפ א ,םענעננאפעג ַא ןופ ןעבעל ענינָאט

 גרוברעטעּפ ןיא ןעננוטסעפ עשירַאצ עטסירַאב-נירעיורט ייווצ יד ןופ

 -ער עשירַאצ יד ואוו (נרובלעסילש ןעפורעג ךיז טָאה עטייווצ יד)
 ,ענעננאפעגסנירק ערהיא ןעבָארנַאב-נידעבעל ןעטלַאהעג טָאה גנורינ

 .ןערענָאיצולַאװער עשיסור יד
 ןופ זיוה םוצ ןערהָאפענוצ רימ ןענייז ננוטסעפ ןיא נינייוועניא

 ַא רעציפָאךערָאדנַאשז א ןעבענענדעביא טָאה רעכלעוו ,טנאדנעמָאק

 -סאב א) "ןאיטסַאב יִאקצעבורט, ןיא ךימ ןערַאּפשראפ וצ ?העּפַאב

 .(נוטסעפ רעניקע-ףניפ ַא ןֹופ סעמרוט ריפ ןופ רענייא זיא ןאיט
 -יא רעציפָא רעֶד טָאה ,ןאיטסאב ןיא ןערָאפעגניירא ןענייז רימ ןעוו

 -ענניירא ךימ טָאה ןוא ןעדַאדנַאשז יד גנַאננײרַא םייב ןעזָאלענרעב
 ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןעבָאה ןעטַאדלַָאס יד  .זיוה-ךאוו ןיא טרהיפ

 | .רעציפָא םעד ןעריטולַאס וצ םוא ,ןעסקיב יד וצ

 ןוא ןעטאדלַאס ןעהייר ייווצ ךרוד טרהיפענכרוד ךימ טָאה ןעמ |
 ןופ רידנַאמָאק רעד ןעוװענ ןיא סָאװ ,רעציפָא םוצ ןעבעגענרעביא
 ,רעמיצ םעניילק א ןיא טרהיפעגניירַא ךימ טָאה רע  ,לוַארַאק םעד

 (םריונ) רעשדלעפ רעשירעטילימ ַא ריס ףיוא טרַאוװעג ןעבָאה סע ואוו
 -סיוא טזומעג ךיז בָאה ךיא .ןערעציפַארעטנוא-ןערַאדנַאשז ייווצ ןוא
 -מורא ןערעוו ןופ עינָאמערעצ עדנענירעדינרע יד ןעכַאמכרוד ןוא ןָאט

 -ערעצ עדנענידיײלַאב עניזָאד יד -- ,טכַארטַאב יונענ ןוא טכוזענ

 ןעמ טָאה סָאד .טנַאטסערַא-בנוטסעפ ןעדעי טנַאקַאב טוג זיא עינָאמ
 טינ טשינרָאג ךיז טיס םענ ךיא זא ,רעכיז סיואכרוד ןייז טלָאװעג

 ,רעמַאק ןיימ ןיא טימ

 ןוא ,לעקעּפ א ןיא טהערדענפיונוצ ןעמ טָאה רעדיילק עניימ

 ַא ,טַאלַאכךעטנַאטסערַא ןעילב ַא ןָאטנָא ןעבעגעג ןעמ טָאה רימ

 -רעדעל עסיורג ןוא טנעווייל ןעבָארג ןופ ןעזיוהרעטנוא ןוא דמעה

 -ייז סָאװ ,ןעכַאז יד ןהִא רעבָא ,דעדיילק ?לעקעּפ סָאד .ךישקעטש ענ

 ןעדעי רעמַאק ןיא ןעננערב ןעמ טגנעלפ ,סענעשעק יד ןיא ןעוועג ןענ
 .ףיֹוה ןיא ריצַאּפש א ףיוא ןערהיפסיורא ךימ טנעלפ ןעמ ןעוו ,לָאמ

 ,רעדיילק עניימ ןענגָארט טנעמענ ךיא בָאה טלָאמעד
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 ןעדעי חעש רעבלַאה א ףיוא ןעמענסיורא ןעמ טנעלפ ןעריצַאּפש
 גָאט א - געט ענידרעטניו עצרוק יד ןיא ןוא ,רעמוז ןיא גָאט
 ןעלָאז עטריטסעדא עלא םוא ,העש לעטרעפ א ףיוא נָאט ַא רעביא
 .ןעריצַאּפש וצ טייהנעגעלעג יד ןעבָאה

 ןיא .ןעמונראפ ןעוועג טלָאמעד ןענייז ןערעמַאק עלַא טעמכ
 טָאה טשרעוצ .ןערעמַאק 70 ןעוועג ןענייז ?ןאיטסאב יַאקצעבורט;,

 ,רָאדירָאק ןעטשרעטנוא ן'פיוא רעמַאק א ןיא טצעזעגניירַא ךימ ןעמ

 -ָאמ םקעז ןעסעזענּפָא ןעטראד ןיב ךיא ,טכייפ ןעוועג זיא סע וואו

 עכילקערש יד טלעקיװטנַא ריס ייב ךיז טָאה דלַאב ןוא ,ןעטַאנ

 ןייצ יד ,טולב ןעגנַאנעג זיא סעלסַאי יד ןופ .יווריוקס טייהקנַארק
 -ַאלרַאפ ךיא בָאה ָאד .ןעלַאפסױרַא ןוא ןעלקַאש ןעמונעגנ ךיז ןעבָאה

 ךילקערש ָאד ךיא נעלפ ,םעדרעסיוא .ןייצ עניימ עלא טעמכ ןער

 ןוא גנעל רעד ןיא טירט ןיינ ןעטלַאהעג טָאה רעמַאק רעד .ןערהירפ

 ןיא טיפוס ןעדנורדבלאה ןעכיוה ן'רעטנוא .טיידב רעד ןיא סקעז

 טנאוו יד ןוא ,עטארנ רענרעזייא ןַא טימ רעטסנעפ רעניילק א ןעוועג

 זיא סָאד רעבָא ,ןעסיורד ןופ ןעצייהנא ןעמ טנעלפ רָאדירָאק םוצ

 ןיא ענַאלדָאּפ יד ..רעמאק םעד ןעמירַאװאוצנא נונענ ןעווענ טינ

 ,קיד דראי רָאַּפ ַא ,טנַאװ לייט א .לעניצ עטיור עטלַאק ןופ ןעוועג
 סָאד גינייוניא ףיוא ןעניובעגניירַא ןעווענ רעטסנעפ ן'רעטנוא זיא

 ןענייז ,שיט א רַאפ ,טערב ענרעזייא ןַא םעד ןעבעל ןוא לעטעב

 .טנַאו רעקניל רעד וצ טדימשענוצ ןעווענ

 -יוהענפיוא ךיז טָאה ,רעטסנעפ ןופ דרַאי רַאּפ א ,ןעסיורד ןיא

 -רַאפ ןיא ןוא ,לעמיה םעד טלעטשרַאפ טָאה סָאװ ,טנַאװ ַא ןעב

 -ייב .ןעזעל וצ רעווש רהעז ןעוועג רעמַאק ןיא ןיא נעט עטנעקלָאװ

 ןוא ,טיפוס ןיא לעּפמעל שירטקעלע ןיילק ַא טנערבעג טָאה טכַאנ
 ן'םיוא סיפ יד טימ ןעלעטשקעוא טזומענג לָאמטּפָא ךיז בָאה ךיא

 .ןעטָאבראפ ןעוועג ןיא סָאד שטָאכ ,ןענעייל ןענָאק ֹוצ םוא ,טעב
 ןיא ,רָאטקַָאד רעשירעטיליס רעטלא ןַא ןעווענ זיא ןאיטסאב ןיא

 עטמאעב יד ןעכלעוו ףיוא ,שנעמ א -- ,לארענעג ַא ןופ םרָאפינוי ַא

 ןעדעי טעמכ ןעזָאלראפ טנָאקעג סיואכרוד ךיז ןעבָאה .ננוטסעפ ןופ
 :ןענערפ ןוא רעמַאק ןיא ןעמוקניירַא רע טנעלפ נָאט

 ?טנייה סעּפע רימ ןעכַאמ סָאװ ,ונ ---

 -נַא ןוא םעקשָארּפ ענעדישראפ ןייק טעװעלַאשזעג טינ טָאה רע
 ןייז ףיוא טנעלפ רעשדלעפ רעשירעטילימ רעד עכלעוו ,תואופר ערעד
 םייב ןעזָאלרעביא ןעמ טנעלפ תואופר יד .ןעגנערב גנונעדרָאראפ

 ,רָאדירָאק ןיא רעציפָאדעטנוא

 ,קָאטש ןעטייוצ ן'פיוא טרהיפענרעבירַא ךימ ןעמ טָאה ךילדנע
 -יה לעקיטש א ןהעזסיורַא טנַאקענ רעטסנעפ ןופ ןיֹוש בָאה ךיא ןוא
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 ן'םיוא !ןעוװענ טלָאמעד רימ ראפ ןיא סָאד קילנ א רַאפ סָאװ .לעמ
 ךיוא ָאד בָאה ךיא רעבָא ,רענעקורט ןעוועג ןיא קָאטש ןעטייווצ

 ןעמ ,רָאטסָאד םעד ןעטעבעג בָאה ךיא .,טלעק ןופ ןעטילענ קרַאטש

 ,טנָאזוענוצ טָאה רע ןוא ,שעוו עמידַאו עניימ ןעבענסיורא רימ לָאז

 ,ןעבענענוצ רעבָא טָאה רע .ןע'לעוּפ רימ רַאפ ןהעז סָאד טעװ רע זַא
 ןעמ .ןעביולרע סָאד טעו ןעמ זַא ,ןעריטנַארַאנ טינ ןָאק רע זַא

 טסכעה טלהיפענ ךיז בָאה ךיא ןוא ,טביולרע רעבָא רימ סָאד טָאה

 -היפ וצ טרעדָאפעג טלָאמעד סָאד ךיז טָאה סע נינייו יוו .ךילקילג

 | .ךילקילנ ךיז ןעל
 ,רָאדירָאק ןעטשרעטנוא ן'פיוא ןעסעזענ ךָאנ ןיב ךיא ןעוו

 ,םערט םייב טרַאה רעמַאק ןייא ןעניוצעג טייקמאזקרעמפיוא ןיימ טָאה

 ךימ טגעלפ ןעמ ןעו .שזַאטע ןערעכעה םוצ טרהיפעג טָאה סָאװ

 ייבראפ ןערהיפ לָאמ עַלַא ךימ ןעמ טנעלפ ,ןעריצַאּפש ןערהיפסיורַא/

 ,ריט רעד ןיא סָאלש ןעכילנהעווענ םעד רעסיוא .,רעמַאק םענעי

 ,סָאלש רעסיורג רעטייוצ א ריט דעד ףיוא ןעננאהעגנ ָאד ךָאנ זיא

 ,ןעטרָאד טציז סע רע ,ןהענרעד טנַאקעג טינ ץלַא בָאה ךיא

 -נוא טצעזעגניירַא םעניימ ןעבעל רעמַאק ןיא טָאה ןעמ ןענַאװ זיב

 םהיא טימ טדערעגנעמַאזצ ךיז בָאה ךיא  ,ןעזוק רבח-ייטראּפ רעז

 / -נוא זַא ,ןעסיוו טזָאלענ רימ טָאה רע ןוא ,טנַאװ ןיא ןעּפַאלק ךרוד

 ,ןיטַאּפָאל שטיװָארדנַאסקעלַא ןַאמרעה טציז סָאלש ןעטלעּפָאד םעד רעט

 עטסנעהעזעגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןיטאּפאל ןַאמדעה)

 -ָאטַאזינַאגרָא עטסגיחעפ יד ןופ רענייא ןוא ןערענָאיצולָאװער עשיסור

 -ענ ןיא רע  ."ַאילַאװ ַאיַאנדָארַאנ, ײטרַאּפ רעטמיראב רעד ןיא ןער

 ןעשיסור ַא ךָאנ טימ ןעמַאוצ .סקדַאמ לרַאק ןופ דניירפ ַא ןעוו

 ףיוא טצעזרעביא רע טָאה ,ןָא יַאלָאקינ טסימָאנָאקע םעד ,טסילַאיצַאס
 ."לַאטיּפַאק, סרעוו ןעסיורג סע'סקרַאמ ןופ דנַאב ןעטשרע םעד שיסור
 טָאה ןעמ ןוא ,ןערָאװעג טריטסערַא ןיטַאּפאל ןיא 1888 רהָאי ןיא

 גיצנַאװצ ןעסעזענּפָא ןיא רע .עמרוט עניבייא וצ טּפשמ'ראפ םהיא

 ,(גרובלעסילש ןוא  ַאיַאקסוָאלװַאּפָארטעּפ ןעננוטסעפ יד ןיא רהֶאי

 בָאה ,טנַאװ ןיא ןעּפַאלק ךרוד ףיונוצ ךיז טדער ןעמ ױזַא יו
 טָאה ןעמ .טריטסערַא ךימ טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ טסואווענ ךיא

 -כוב ףניפ טימ ןעהייר סקעז ןיא תיב-ףלא םעד ןעלייטנייא טפרַאדעג
 ייוצ לָאמַא ףיוא טּפַאלקעג טָאה ןעס .עהייד רעדעי ןיא ןעבַאטש

 םעד ןוא עהייר רעד ןופ רעמונ םעד -- ,בַאטשכוב ןעדעי רַאפ ןערעפיצ
 ּפַאלק ןייא ,ליּפשייב םוצ .עהייר רעד ןיא בַאטשכוב ןופ רעמונ

 ."ב, בַאטשכוב םעד טניימעג סָאד טָאה .ּפעלק ייווצ ךָאנרעד דלַאב ןוא

 ךיא זַא ,ןעטייברא וצ קנילפ יוזא טנערעלענסיוא ךיז בָאה ךיא

 ןעּפאכוצפיוא יװ ןוא ןעּפָאלק וצ יו גינייווסיוא ףיוא טסואווענ בָאה
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 -סינימדא יד זא ,ךיז טהעטשרַאפ סע .ערעדנא ןופ ןעּפאלק סָאד

 -סיס רעזנוא ןענעוו טסואוועג ךיוא טָאה ננוטסעפ רעד ןופ עיצארט

 טזומענ ןעבָאה רימ ןוא ,ןעּפאלק ךרוד ךיז ןעדיירכרוד ןופ םעט

 ןעמ םוא ,טגָאזעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ץלַא ןיא גיטכיזרָאפ רהעז ןייז

 ,סעּפע ךיז ןעסיוורעד טינ ןוא ןערעהרעטנוא טינ ךיז לָאז
 ךימ טעװ ןעמ ןא ,טעשַארטסעג לָאמנייא טינ ןעמ טָאה ךימ

 ןעטשרעטנוא ן'פיוא ןעדהיפרעבירא טנַאװ ןיא ןעּפַאלק ןיימ רַאפ

 -רעד ַא ןופ רימ וצ טָאה לָאמנייא .רעצרַאק ןיא רָאג רעדָא קָאטש
 דלַאב בָאה ךיא ..רָאטַאקָאװַארּפ ַא ןעּפַאלק ןעמונעג רעמַאק ןעניאייב

 -- ,טּפַאלקעג טָאה רע יוזא יו ,םעד ןופ ,זיא רע רעוװו ,ןענַאטשרַאפ
 וצ טָאה רע סאוו ,םעד ןופ ןוא --- ,נידנעבָאה ארומ טינ רָאנ ,ךיוה

 .ןערעפטנע טרעהענפיוא םהיא בָאה ךיא .טּפַאלקעג רימ

 וצ ןעמוקענניירא ןאיטסאב ןופ רעהעזפיוא רעד ןיא לָאמנייא
 טביולרע רימ טָאה ןעמ זַא ,טרעלקרע רימ טָאה ןֹוא רעמַאק ןיא רימ

 ליו ךיא יצ ,טנערפעג ךימ טָאה רע ןוא ,הלכ ןיימ טימ ןהעז וצ ךיז
 ,ןענַאטשרַאפ דלַאב בָאה ךיא  .שינביולרע רעד טימ ןעצונַאב ךיז

 סָאװ ,ךאלדיימ רעדָא ןעיורפ עניצרַאהטוג ענעי ןופ ענייא ןיא סָאד זא

 ,גנוטסעפ ןיא עטריטסערַא יד ןעפלעה סעּפע טימ טלָאװעג ןעבָאה

 עכלעזא טימ ןהעז ךיז ןעמ טנעלפ ,קנעדענ ךיא טייוו יו ףיוא

 : יוזא רעפענמוא ןעמוקרָאפ טנעלפ סָאד ןוא ,ךָאו א לָאמנייא טסעג

 ,עטארג ַא טימ לערעטסנעפ א ייב ןהעטש טנעלפ רעטריטסערַא דעד

 .טסַאנ רעד ןהעטש טנעלפ ,עטַארג רעטייווצ א רעטניה ,ןעגעקטנא ןוא

 קירוצ ןוא ןיה ןהעג טגעלפ ,סעטַארג ייווצ יד ןעשיווצ ,רָאדירָאק ןיא

 ןערעה טנַאקעג טרַא ַאזַא ףיוא טָאה רעכלעוו ,רעציפָא-ןרָאדנַאשז רעד

 ,טדערעג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא

 טש'רמולב גידנעּפורנָא .עקנילפ א רהעז ןעוועג זיא "הלב, ןיימ

 .-רעּפ ךס א ןענעװ ןעשינערעהוצנא ןעבעגעג רימ יז טָאה ,םיבורק

 .עמרוט ןיא רעֶדָא יירפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ייטראּפ רעד ןופ ןענָאז
 -נעסע ןוא ןעכַאז ענעדישרַאפ ןעננערב ריס יז טנעלפ םעד רעסיוא

 סָאד ןעמ טגעלפ ,ןעבעגרעביא סָאד רימ טנעלפ ןעמ רעדייא ,גרַאװ

 ןייק ןענאהראפ טינ ןעטראד ןענייז סע ביוא ןהעז וצ ,ןעקוקכרוד טונג

 .ןעדיינשוצ ןעמ טגעלפ סקעבענ עלא ,ךעלעטעצ

 טינ וליפַא בָאה ךיא זַא ,עגַאל ןיימ ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 רעבָא ."הלכ, ןיימ ןופ ןעמָאנןעילימַאפ ןוא ןעמָאנ םעד טנָאקעג

 ךיא ןעוו ,לָאמנייא .טנעדרָאעננייא ךיוא סָאד ןעמ טָאה ךילדנע

 -ענפיונוצ א ןענופעג ףיוה ןיא ךיא בָאה ,ףיוה ןיא טריצַאּפש בָאה

 .דמעה ן'רעטנוא ןעטלַאהַאב ךינ סע בָאה ךיא ןוא ,?עריּפַאּפ טהערדענ

 -ליפ םעד ןופ לייט רענידנסיורד רעד ןעוועג ןיא ףיוה רעניילק רעד
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 טימ םערוט רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,ץאלּפ ןעניקע

 -ָאלשראפ א ןעוועג ןיא טייז ןייא ףיוא .,ןערעמיצ-ןעטנַאטפערא יד

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ןעטאדלאס ןעכלעוו ייב ,רעיוט רענעס

 רעהעזפיוא םעד ןופ גנוניואוו יד ןעוועג זיא רעיוט ן'רעביא .,ךַאו
 "הלכ , ןיימ .רעטכָאט 8 טָאהעגנ טָאה רעכלעוו ,גנוטסעפ רעד רעביא

 ןעפרָאװעגרעטנורַא סָאד טָאה ענעי ןוא ,טנעקַאב רהיא טימ ךיז טָאה
 ,םייה רעד ןיא ןעוועג טינ ןיא רעטָאפ רהיא ןעוו ,עלעטעצ סָאד רימ

 רעד ראפ רעהראפ ַא ףיוא ןעפורענסיורא ךימ ןעמ טָאה ךילדנע

 יזא .סעצָארּפ ןיימ ןיא ןעדיישטנא טפראדענ טָאה עכלעוו ,עיסימָאק
 ןיא ,ןעסעצָארּפ עשיטילַאּפ עטסרהעמ יד יו ,םהיא טָאה ןעמ יװ

 סעקינווָאנשט ס'רַאצ םעד רָאנ ,ןעבענענרעביא טינ ןעטכירענ ןייק

 ,רעטכיר יד ןעוועג ןענייז
 ?ןאוטסאב  יאקצעבורט; םעד ןופ טריפענסיורַא ךימ טָאה ןעמ

 -סַאב ןעטייוצ ַא סעּפע ןיא לענוט ןעשידרערעטנוא ןַא סעּפע ךדוד
 ןופ רָאטקעריד רעד ןעסעזעג ןענייז שיט םענירג א ייב .,ןאיט

 סָאװ ,קינװָאקלָאּפןערַאדנַאשז ַא ,אווָאנרוד ,טנעמטרַאּפעדיײיצילַאּפ םעד
 ןוא רָארוקָארּפ א ,טנערפענסיוא ךימ רעהירפ נעט עכילטע ןיוש טָאה

 | .עטמאעב עכילטע ךָאנ

 ןעגעו טסואוועג בָאה ךיא זַא ןעוועג זיא רימ ןענעג ענַאלק יד
 טרהיפענכרוד זיא סָאװ ,רַאצ ן'פיוא טָאטנעטַא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד

 -ענ ןעגנוגידלושַאב יד בָאה ךיא .1881 ,ץרעמ ןעט1 םעד ןעראווענ
 .רעמַאק ןיימ ןיא קירוצ טרהיפענּפָא ךימ טָאה ןעמ ןוא טנעקייל

 .קייטרוא ןיימ ןעבענענרעביא רימ ןעמ טָאה םורא געט עכילטע ןיא
 טקישרַאפ ךימ ןעמ טָאה ,רַאצ ןופ ?העפַאב ןעטסכעהרעלַא ן'פיוא
 .ריביס-חרזמ ןופ ןעטנענענ עטסטייוו יד ןיא רהָאי ןהעצ ףיוא



 ןָאק סזנפ

 לעדיא ןירענַאיצולַאװער עשידיא רענליװ יד
 193 יד ןופ ענײא -  יטסנַאיּפזוּפ

 .(עירעמרַאדנַאשזו רצנליו רעד ןופ ןצלַאירעטַאמ ףמייהצג טיול)
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 דנורנ ן'פיוא ךיא ליו לעקיטרַא םעד ןיא
 "רַאדנַאשז רעשיסור רעד ןופ ןעלַאירעטַאמ ןופ

 -חכולמ ןיא טיהענפיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,עירעמ

 -אוועג טציא ןענייז ןוא ענליוו ןיא וויכרַא ןעש
 ןעגעוו ןעלהעצרעד ,רעשרָאפ ן'ראפ ךילננענוצ ןער

 -ענַאיצולַאװער עשידיא עטשרע יד ןופ רענייא

 לעדייא ןירענליו רעד -- דנַאלסור ןיא סניר

 .יקסנַאיּפמוּפ

 ןיא ןוא "?ענעסעגרַאפ , יד וצ טרהעעג יז

 -ַאוער רעשידיא רעד ןופ עטכישעג רעד וצ סעבַאנסיױא עכיירלהָאצ יד

 רעד ךָאנ ןענישרע ןענייז סָאװ ,דנאלסור ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצול

 ענליו ןיא ךיױא .ןעמָאנ רהיא ןעכוז טסיזמוא רהיא טעװ ,המחלמ

 טינ עכלעוו רהיא ןענעוװו ןעמוקאב וצ ןעבענעגנייַא טינ רימ ךיז טָאה

 זיא ןעטפירשטייצ ערענָאיצולַאװער עטלַא ןופ ןיולב .תועידי ןיא

 .גינייוו דהעז רעבָא ,רהיא ןענעוו ןעוועג טנַאקַאב סעּפע טציא זיב זנוא

 -עגנָא ןענייז סָאװ ,יד ןעשיווצ ןעוועג ןיוש יז זיא לעדיימ גנוי ַא יו

 -אד רעד ./198 יד ןופ סעצָארּפ , ןעטמהירַאב ןיא ןערָאװעג טנָאלק

 רעד ןיא עדנַאנַאּפָארּפ ערענָאיצולַאװער ןערהיפ , רַאפ סעצָארּפ רעגיז

 ננלײטּפֶא רערעדנוזַאב רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,?עירעּפמיא

 -עג טָאה ןוא סנעכערברַאפ-הכולמ ן'טּפשמ וצ טָאנעס ןעשיסור ןופ

 ן'זיב 1877 רעבָאטקָא ןעט18 ןופ) רהֶאי לעטרעפ ַא יװ רהעמ טרעיוד

 -עד ןיא טקנוּפדנעװ ַא ןעוועג ,טנַאקַאב יוװ ,זיא (1878 רַאונַאי ןעט

 רַאפ ןעפָארטש עננערטש יד .גנונעווַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור

 ןעויטַארטסינימדַא ןֵא ףיוא ךיז ןענעכערּפָא סָאד ןוא ע'טּפשמ'ראפ יד

 עשיסור יד ןָאטעג סיוטטש ַא טָאה ,עטיירפַאב יד טימ וליפא ןפוא

 .געו "ןעשיטסילַאער , רהעמ ןוא ןעלַאקידַאר א ףיוא ןערענַאיצולָאװער

 ןעמָאנ ןעסיורג ַא ןעמוקַאב דלַאב עקַאט ןעבָאה "199, יד ןופ ךס ַא

64 



 68 טייפ - יטסנַאיּפמוּפ לעדייא

 -ועשטַארג ,אווָאמיקַאי ,איַאקסווָארעּפ ,ווָאבַאילעשז יוװ ,דנַאלסור ןיא

 .ןילבַאס ,יקס

 ןעגעװ ךיז טלהעצרעד 7195, יד ןענענ טקַא-סגנוגידלושַאב ןיא

 ןיא ןעמ טָאה 1878 ראורבעפ ןעט13 םעד :סָאװ-טָא ןיקסנַאיּפמוּפ

 -נײַאטדַאטש) עקנַאשטשעימ רענליוו רעד ייכ , ,רהיא ייב גרוברעטעּפ

 -ער ַא טרהיפעגכרוד גנוניואוו ןיא ,?יקסנַאיּפמוּפ לעדייא (ןירעניואוו

 השמ רעסיוועג א ןעמוקעגנָא דָארג זיא עיזיוער רעד תעשב .עיזיוו
 -ידעמ רענרוברעטעּפ רעד ןופ טנעדוטס א ,יקסווָארעטסענ (ייסיאָאמ)

 טהעטשראפ ,ןיוש ןעבָאה ןעטנענַא יד .עימעדַאקַא רעשיגרוריכ-שיניצ

 יקסנַאוּפמוּפ לעדייא

 -ָארּפמָאק א ןענופעג םהיא ייב ןוא טסַאג םעד ךיוא ןעוועג קדוב ,ךיז

 -סענ ."רעטפלע רעד, ןעבירשעגרעטנוא שיסור ןיא ףירב ןעדנעריטעמ
 ןייז ןופ ןעמוקַאב רע טָאה ףירב םעד זַא ,טרעלקרע טָאה יקסווָארעט
 -רעביא ידכ ,ווָאקבוז ,עימעדַאקַא רעבלעז רעד ןופ טנעדוטס םעד ,רבח
 -מופ טימ ןעננוהיצַאב ענייז ךייש ןיא סָאוו .,ןיקסנַאיּפמוּפ ןעבענוצ
 גינייוו רהעז יז ןעק רע זַא ,ט'הנעט'עג יקסווָארעטסענ טָאה ,ןיקסנַאיּפ

 ןופ רעטסעווש רעד ייב לאס ייווצ ַא ?2ח-ךס ןהעזעג רהיא טָאה ןוא
 ךיוא ךיז טָאה יקסנַאיּפמוּפ .יקסװָאלװַאּפ (קַאסיא) קחצי דניירפ ןייז
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 יז ."עּפורג רעשירעכערבראפ , ַא וצ ןערעהעגנָא ןיא ןעוועג הדומ טינ

 -בוז טָאה ףידב ןעדנעריטעמַארּפמָאק םעד זא ,טרעלקרע הליחתכל טָאה

 רעבָא רעטעּפש .ןיקסוװָאלװַאּפ קחצי ןעבעגרעביא ןעטעבעג רהיא ווָאק

 ףירב רעד זַא ,ןעבענעגנָא ןוא ןעננורעלקרע ערהיא טרעדנעענ יז טָאה

 -ַאב ן'טיל .ַאװעיניװצ רעסיוועג ַא רַאפ טמיטשאב ןעוועג רָאג זיא

 -ַאגרָא  ןיא ןערָאװעג טנָאלקעגנָא יקסנַאיּפמוּפ זיא טקַא-סגנוגידלוש

 -ַאנדֶא רעלַאגעל-טינ א ןופ טייברא רעד ןיא ןעמענ לײטנַא ןוא ןעריזינ
 רעדָא רעטייו רעד ןיא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינ

 ננונדרַא-הכולמ יד ןערעדנע וצ ןוא ןעפרַאוװאוצמוא טפנוקוצ רעטנעהָאנ -

 ."דנַאלסור ןיא

 יד ןענעג טריטסעטָארּפ עטגידלושַאב עליפ ןעבָאה סעצָארּפ ן'םיוא

 ןעוועג ךיוא ןענייז רעריטסעטָארּפ יד ןעשיווצ .טכירעג ןופ ןעדָאטעמ

 .יקסװָאלװַאּפ קחצי ןוא שטיווָאניבַאר (ייסיאָאמ) השמ ,יקסנַאיּפמוּפ

 ,ןערָאװעג טיירפאב יקסנַאיּפמוּפ זיא 7198, יד ןופ סעצָארּפ ןיא

 ,עטיירפַאב ערעדנַא יו טקנוּפ ,סיוא טזייוו ,רעבָא רהיא טָאה ןעמ

 רימ .ןפוא ןעוויטַארטסינימדַא ןא ףיוא גדוברעטעּפ ןופ טקישעגסיורַא

 טייברא רעד ייב ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,רעדיוו יז ןענענענַאב

 .סעדָא ןיא

 ןופ ןעסינעג וצ ןעוועג טרעשַאב גנַאל טינ רעבָא רהיא זיא ָאד

 -לַארענעג סלַא ןעמוקעננָא טלָאמעד ןיא סעדָא ןיא .טייהיירפ רעד

 םש-הנוק ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעבעלטָאט רעטסואווַאב רעד רָאטַאנרעבוג

 ,דנַאלסור-םורד ןיא ןערענָאיצולַאװעד יד ףיוא תופידר ענייז טימ ןעוועג

 עשילָאמַארק יד ןופ טדָאטש יד ןעניניירּפָא ןעמונעג דלַאב ךיז טָאה רע

 -סיורַא ןוא ןעריטסערַא טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,יד ןעשיווצ ןוא רעוט

 יז טָאה ןעבעלטָאט .יקסנַאיּפמוּפ ךיוא ןעוועג זיא סעדָא ןופ ןעקיש

 .ענליו טדָאטש-םייה רהיא ןיא טקישענסיױרַא
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 -ייֵציִלַאּפ ן'טימ ןיקסנַאיּפמוּפ ןעמ טָאה 1818 רעבָאטקָא ביֹוהנֶא

 -רעבוג רענליוו ןופ גנונעדרַארַאפ א טיול ,ענליוו ןייק טכַארבעג ּפַאטע

 ןופ חטש רעד ןעניואוו וצ ןערָאװעג טמיטשאב רהיא רַאפ זיא רָאטַאנ

 ייֵציִלֶאֹּפ יד .(סַאג-שטָאבוס ןופ ןָאיַאר) קָאטסַאשטואדייצילָאּפ ןעטפניפ

 ןענעוו .החנשה רהיא רעביא ןעבָאה טפרַאדעג ,ךיז טהעטשרַאפ ,טָאה

 רעד טָאה ,ענליוו ןיא טנעדרָאעננייא ןיוש ךיז טָאה יקסנַאיּפמוּפ זַא ,םער
 ,ןעדלָאמענ ווָאסַאלװ רָאיַאמ רעטסיײמזייצילַאּפ רענליוו ןופ רעטערטרַאפ
 -רַאפ-עירעמרַאדנַאשז רעלַאינרעבונ-רענלױו רעד ,רעבָאטקָא ןעט9 םעד
 .גנוטלַאװ

 ןופ ףעש רעד טָאה ,18/8 ,רעבמעווָאנ ןעט4 םעד ,לָאמַא טימ

 רעדנַאסקעלַא ,גנוטלָאװרַאפ-עירעמרַאדנַאשז רעלַאינרעבוג רענליוו רעד



 ס17 יקסנַאיּפמוּפ לצרייא

 עשעּפעד עטרידפיש א גרוברעטעּפ ןופ ןעמוקאב ,וועיסָאל שטיװָאליאכימ
 : טלַאהניא ַאזַא טימ

 -רעּפ עטנַאקַאבמוא ןַא ןערהָאפסױרַא טעוו טנייה רעדָא ןעטכענ,
 ןוא ןעטשרע ןופ לָאז ןיא ,ענליוו ןיא ןעטראוּפָא טעוו סע ןעמעוו ,ןָאז
 עסיוועג ַא ,רעכיב טפיוקרַאפ ןעמ ואוו ,קסָאיק םייב ,סַאלק ןעטייווצ
  טנַאה רעקניל רעד ןיא ןעטלַאה טעװ עכלעוו ,ַאװַָארימידַאלוװ יורפ

 טרהָאפ ןָאזרעּפ יד ,ןעכייצ רעטדערענּפָא ןֵא זיא סָאד .?עכיט סייוו ַא

 ץטימ גנוגידנעטשרַאפ ַא ךָאנ  .גוצ-טנעווַא ן'טימ גרוברעטעּפ ןופ
 -סיוא ,ןעריטסערַא ,ןערידיוװער גנערטש עדייב רָאטַאנרעבוג-לַארענעג
 רעד ףיוא ,?שיפַארנעלעט ןייז עידומ ןוא ןענייז ייז רעוו ןעשרָאפ
 רעד ןופ שאר רעד ומצעבו ודובכב טע'מתח'עג ןעוועג זיא עשעּפעד

 -זַא רעד ןופ ףעש רעד ,דנַאלסור ןיא גנוטלַאװרַאפ-עירעמרַאדנַאשז

 .ץלוש ,"גנולײטּפָא רעטירד , רענעפורעג

 טאהעג טינ טייצ ַא ןיוש טָאה סָאװ ,עירעמרַאדנַאשז רענליוװ יד

 .?נוגעװַאב ןיא ןערָאװעג טכַארבעג זיא ,"טיײברַא  לעקיטש טכער ןייק
 -טנעהאנ ענייז ןופ םענייא ןינע םעד טױרטרַאּפנָא ךיילג טָאה וועיסָאל
 םהיא ןוא ,ווָאנַאװיא רָאיַאמ-ןעמרַאדנַאשז םעד ,רעטייברַאטימ עטס
 -נָא ןוא רָאטַאנרעבוג-לארענעג ן'טימ ןעגידנעטשרַאפ וצ ךיז ןעלױפַאב
 -כרוד ןוא ןָאזרעּפ ייווצ יד ןעטלַאהרַאפ וצ ידכ ןעלטימ עלַא ןעמענוצ
 טיײברַא רעד ןיא ן'ווָאנאװיא ןעפלעה וצ .גנושרָאפסיוא ןַא ןערהיפוצ
 .רעטסיימזייצילַאּפ רענליוו רעד ןעראוועג טלייטענוצ זיא

 זיא ,ןערָאװעג טלעמַאזענפיונוצ ףכית ןענייז סָאװ ,תועידי יד טול
 -ניז ַא ,אווָארימידַאלװ עסייוועג ַא טסואווַאב ןעוועג עקַאט ענליוו ןיא
 עגיזָאד יד זַא ,טרַאװרע ָאזלַא טָאה ןעמ .ןַאטנַאש-עּפַאק ַא ןיא ןירעג
 ץלופסינמייהעג יד ןענענענַאב לַאזקָאװ ן'פיוא ןעמוק םעוו ןירעגניז
 ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא ךילנייוועג זיא גרוברעטעּפ ןופ גוצ רעד .ןָאזרעּפ
 ןעט4 םעד) טנעוִיֶא ןעטשרע םעד ךיילג .טנעװַא ןיא רעניײזַא 9 ךָאנ
 םעד טימ ןעמַאזוצ לַאזקָאװ ן'פיוא קעווא ווָאנַאװיא זיא (רעבמעווָאנ
 ,םישובלמ עליוויצ ןיא ןָאטעגרעביא םתסה ןמ ,עדייב ,רעטסיימדייצילָאּפ
 ןהעז וצ ידכ ,טרֶא ןעטמיטשַאב ן'פיוא טלעטשענקעװַא ךיז ןעבָאה
 ןעבָאה ייז ןוא ןעמוקעגנָא ןיא גוצ רעד .ןעמוקרָאפ ָאד טעװ סָאװ
 ןעגיטכעדרַאפ ןייק טינ ןוא אווָארימידַאלװ יד טינ ןהעזעג טינ רעבָא

 -מוּפ ?עדייא לַאזקָאװ ן'פיוא טקרעמַאב ייז ןעבָאה רַאפרעד .רישזַאסַאּפ
 -סיוא יד .טרַאװעג ןעצימיא ףיױא גיטנעק טָאה עכלעוו ,ן'יקסנַאיּפ
 יז .טלעמוטוצ ןעװעג טנעמָאמ ןעטשרע ןיא ןענייז תוררש-ריּפש
 {עמוקעגרָאפ ןיא טנעװַא ןעבלעז םעד זַא ,טּפַאכעג רעבָא ךיז ןעבָאה
 טנעקענ טינ ןילַא טָאה יז סָאוװ בילוצ ,טיפענעב ס'אווָארימידַאלװ
 וצ ןיקסנַאיּפמוּפ טקישעג םתסה ןמ טָאה ןוא לַאזקָאװ ן'םיוא ןעמוק
 .ןעמוקעג טינ ךָאנ טנייה רעבָא זיא רעכלעוו ,חרוא םעד ןענעגענַאב
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 .גָאט ןעטייווצ ן'זיב ןעטרַאװּפָא טזומעג ,ָאזלַא ,טָאה ןעמ

 ןיא רעגײזַא ןיינ בלַאה ,רעבמעווַָאנ ןעטפ םעד ,סנעגרָאמוצ

 לַאוקַאװ ן'פיוא קעװַא רעדיוי תוררש ייווצ עבלעז יד ןענייז ,טנעווַא
 סָאד ךיוא זיא ַאװַָארימידַאלוװ .גוצ רענרוברעטעּפ ןופ ןעמוקנָא םוצ

 יז .יקסנַאיּפמוּפ ןעוועג זיא ןעטכענ יװ טקנוּפ ןוא ןעמוקעג טינ לָאמ

 יז טָאה טצעי ךױא .טרָא ןעטמיטשַאב םעד ףיוא ןענאטשעג ןיא

 -ַאסַאּפ יד ןופ רענייק ןוא ןעטלַאהעגנ טינ טנַאה ןיא לעכיט סייוו ןייק

 -סיוא יד טציא ןענייז ךָאד .ןעננאנעגוצ טינ רהיא וצ ןיא ןערישז
 ,ןינע םוצ תוכייש ס'יקסנַאיּפמוּפ ןיא רערעכיז ןעוועג ןיוש רעדיּפש

 -םיונוצ טַאהעג עירעמרַאדנַאשז יד ןיוש טָאה גָאט ןופ ךשמ ןיא ?לייוו

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעיורפ עדייב ןענעוװו תועידי ערעיונעג טלעמַאזעג
 -ידַאלוװ ןירעגניז יד זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .טכַארטַאב ןיא

 טייו ץנַאנ זיא יז תמחמ ,ןעוועג דשוח טסיזמוא ןעמ טָאה אווַָארימ
 יקסנַאיּפמוּפ זַא ,ןעגנַאגרעד רעבָא ןעמ זיא רַאפרעד ,ןעכַאז עכלעזַא ןופ

 .ןעמָאנ ן'פיוא ?טגַאטסער טסָאּפ, ףירב ןעמוקַאב ענליוו ןיא טָאה

 | .ַאווָארימידַאלװ
 רעטירד, רעד ןֹופ ףעש םוצ טקישענקעװַא ףכית טָאה וועיסָאל

 ןעטפניפ ןוא ןעטרעפ םעד :עשעּפעד עטרירפיש ַאזַא ?גנוליײטּפָא

 ענליוו ךרוד גרוברעטעּפ ןופ ןָאזרעּפ עטנַאקַאבמוא יד זיא רעכמעווָאנ
 -ַאלוי טינ טָאה לַאזקָאװ ן'פיוא רהיא טרַאװענּפָא ,ןערהָאפעגכרוד טינ

 טימ ךילחיפסיוא רהיא ןעגעוװ סָאװ ,יקסנַאיּפמוּפ רָאנ ,ַאווַָארימיד

 ."טסָאּפ רעד
 ,ןערָאװעג טריטסערא יקסנַאיּפמוּפ זיא טנעוװַא ןעבלעז םעד
 -טנַא טינ ןעכאז עגיטכעדרַאפ ןייק ןעמ טָאה גנוניואוו רהיא ןיא

 ןעטנאקַאבמוא ןענעוו העידי רעד טימ גרוברעטעּפ ןופ ףירב םעד .טקעד

 -נַאשז יד סָאװ ,ענליוו ןערהָאפייברַאפ ףרַאד רעכלעוו ,רענָאיצולָאװער
 ערהיא ןיא ןעמוקַאבוצנײרַא טהימַאב ןעוועג סרעדנוזַאב זיא עירעמרַאד
 ןעמ טָאה אפוג ן'יקסנַאיּפמוּפ ייב .ןענופעג טינ ןעמ טָאה ,טנעה

 ךס א ןעװעגנ ןענייז סע עכלעוו ןיא ,ףירב עשיסור עכילטע ןענופעג

 ...ןעשינעגָאזרעד-טינ
 -עג טינ יקסנַאיּפמוּפ טָאה ףירב יד ןעמוקַאב טָאה יז ןעמעוו ןופ

 העדב טינ ללכב טָאה יז זַא ,ןעדלָאמעג טָאה יז ןוא ןעגָאזסיױא טלָאװ

 -נײַא יז ןעמ טָאה לייורעד .ןעננורעלקרע זיא טינ עכלעוו ןעבעג וצ

 ,ננושרָאפסױא ןַא רהיא ןענענ טרהיפרַאפ ןוא הסיפת ןיא טצעזעג

 -ןעמרַאדנַאשז רעטנַאמרעד-ןעביוא רעד ןעמונעגנרעביא טָאה סע עכלעוו
 .וָאנַאװיא רָאיַאמ

3 

 ןעלענש רהעז ַא ןיא ןערָאװעג טרהיפעגנָא זיא גנושרָאפפיוא יד

 .ּפמעט
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 רהיא .ענרַאק רהעז ןעוועג ןענייז ןעננורעלקרע ס'יקסנַאיּפמוּפ

 יו טָאה ןעטנעוװוַא עשיטירק ייווצ יד ןיא לַאזקָאװ ן'פיוא ךיז ןעניפעג

 רעדָא ןעט4 םעד זַא ףירב א ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,טימרעד טרעלקרע
 רעגילָאמַא ןא רערהיא ענליוװ ןערהָאפייברַאפ טעוו רעבמעוִיַָאנ ןט95
 -רעטייוו יד ףיוא .ןהעז טלָאװעג ךיז טָאה יז ןעכלעוו טימ ,רעטנַאקאב
 סָאוװ ןוא זיא רעטנַאקַאב רעד רעוו ,רעשרָאפסיױוא יד ןופ ןענַארפ עגיד

 .ערעפטנע טכלָאװעגנ טינ רהעמ יז טָאה ,העיסנ ןייז ןופ קעווצ רעד זיא
 טסעפ ןעטלַאהעג גנושרָאפסיוא רעד תעשב יקסנַאיּפמוּפ ךיז טָאה ללכב

 ןעטימ ןיא רעהראפ םעיד ןעסירענרעביא יז טָאה לָאמטּפָא .טסיירד ןוא

 -ָארּפ-רעהרַאפ יד ןיא .תובושת ןעבענ וצ רעטייוו טגָאזענּפָא ךיז ןוא
 ,לָאמנייא .תועידי ענעדיישראפ ןַארַאֿפ םעד ןענעוו זיא ןעלָאקָאט

 {'תעשב ךיז טָאה יקסנַאיּפמוּפ זַא ,ןערָאװעג טרילָאקָאטָארּפ זיא ,לשמל

 טנייצרעביא זיא יז זַא ,/לוק ן'םיוא, ןערעלקרע וצ טביולרע רעהרַאפ

 -עקרעביא רערענָאיצולַאװער-?ַאיצַאס ַא ןופ טייקנידנעווטיונ רעד ןיא

 -ַארּפ ַא ןיא רימ ןענעייל רעדיוװ לָאמ רעדנַא ןַא .דנַאלסור ןיא שינער

 ןעגנורעלקרע ןעבעגנ וצ טנַאזעגּפָא ךיז טָאה , יקסנַאיּפמוּפ זַא ,לָאקָאט
 ."ןערעהרַאפ ֹוצ טינ רהעמ יז אבהל ןעטעבעג ךיוא טָאה ןוא טציא

 םוצ ךיז ןעציטש סָאװ ,ננושרָאפסיױא רעד ןופ ןערעהרַאפ יד טיול

 ףיוא ?ייט םוצ ןוא אפוג ןיקסנַאיּפמוּפ ןֹופ תובושת יד ףיוא לייט
 ;נַאגסנעבעל רהיא ןיא ,עירעמראדנַאשז רעד ןֹופ תועידי עטלעמַאזעגנָא

 | :יװַא ןעוועג ענליוו ןיא טסערַא םוצ זיב

 רהֶאי ןיא ענליוו ןיא ןערָאװעג ןעריובעג זיא יקסנַאיּפמוּפ לעדייא
 יז ,(רהָאי 24 ןעוועג טְלַא יז זיא גנושרָאפסיױא רעד תעשב) .4

 עד ןוא ןעברָאטשענּפָא זיא רעטוס רהיא .הדיחי-תב א ןעוועג זיא

 +היא טמאטש ,סיוא טזייוו ,ןופרעד) ןעסייהעג רע טָאה ףלָאװ ,רעטָאפ
 ןעמַאוצ טָאה ,(?אווָארימידַאלװ, םינָאדװעסּפ ןיא ןעמָאנ ס'רעטָאפ

 טימ .קָאטסילַאיב ןיא טניואוועג 1818 רהֶאי ןיא רעדורב רהיא טימ
 .ןעטלַאהענרעטנוא טינ ןעגנוהיצַאב םוש ןייק לעדייא טָאה החּפשמ רעד

 ןייק קעװַא 18/8 רהֶאי ןיא יז ןיא לעדיימ עגירהָאי ןהעצניינ ַא וו
 -ןיקנילַאק םייב ןעסרוק עקסרעשוקַא ףיוא ןעמוקעגנָא זיא ןוא גרוברעטעּפ
 ט'רבח'עג ךיז יז טָאה טדָאטש-טּפיוה רעשיסור רעד ןיא  ,לָאטיּפש
 רערענַאיצולַאװער, רעד וצ טרעהעגנָא ןעבָאה סָאװ ,טיילעגנוי טימ

 זעעדיא ערענַאיצולָאװער טימ טקעטשעגנָא ךיוא ךיז טָאה ,?עדנַאנַאּפָארּפ

 .טייברא רעוויטַאריּפסנָאק רעד ןיא לייטנא ןעניטעט ַא ןעמונעג ןוא

 ןערוּפש יד ףיוא ןעלאפעג יײצילָאּפ רענרוברעטעּפ יד זיא 1879 ביֹוהנֶא
 פָאמ ןעטשרע םוצ רחיא טָאה ןעמ ןוא טײברַא ס'יקסנַאיּפמוּפ ןופ

 ,טסואוַאבמוא ןיא ןעסעזענ טלָאמעד זיא יז גנַאל יו .טריטסערַא
 "נאשז רעניטרא דעד ןופ תושר ןיא סעדָא ןיא ןעוועג יז זיא 1876 ןיא
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 טייצ עצנַאג יד זיא יקסנַאיּפמוּפ זַא ,ןעמענוצנָא זיא סע .עירעמרַאד
 ,רהָאי יירד ךרע ןַא .ה .ד ,/195, יד ןופ סעצָארּפ ןיא ןיד-קסּפ ן'זיב

 .ןיא ,1878 ביוהנֶא ןיא ,גנואיירפַאב רהיא ךָאנ .הסיפת ןיא ןעסעזעג

 יד טרהיפעג רעטייו טָאה יז ואוו ,סעדָא ןייק קעװַא יקסנַאיּפמוּפ

 טנעה יד ןיא ןעלַאפעגנײרַא רעדיוו זיא יז זיב ,טײברַא ערענָאיצולָאװער
 םעד בילוצ ןעהורמוא יד ןיא ןעמענ לײטנַא רַאפ ייצילַאּפ רעד ןופ

 ןעטצעל םעד בילוצ .יקסלַאװַאק רעכערברַאפ ןעשיטילַאּפ ןופ טסערַא

 ןיא סעדָא ןופ טקישעגסױרַא 1878 ןיא ןיקסנַאיּפמוּפ עקַאט ןעמ טָאה

 ענליו ןיא .החנשה רעשיאייצילָאּפ רעטנוא ענליוו טדָאטשמייה רהיא

 רעצרוק ַא ןיא ןוא טנעה עטגנעלרַאפ טימ ןעסעזענ טינ ךיוא יז זיא

 ןיא סָאװ ,טנעגוי רעשידיא רעד טימ ןעננוהיצַאב טּפינקעגנָא טייצ

 -מוא רענליוו םעד ןעריזינַאנרָא ןיא טנילײטַאב ןעוועג רעהירפ ןיוש

 ,18/6 רהאי ןופ לעזיירק ןעלַאנעל

 סיורג ןייק עירעמרַאדנַאשז רענליוו יד טָאה גנושרָאפסיוא רעד ןופ
 ןופ םענייק ףיוא ןעזיוועגנָא םינ טָאה יקסנַאיּפמוּפ .טַאהעג טינ תחנ

 קנַאד א .ןעמענ ןייס ןעפורעגנָא טינ ?לבב טָאה ןוא םירבח ערהיא

 תוכייש ןיא ןערָאװעג ןעטלַאהרַאפ טינ רהעמ רענייק זיא עקַאט םעד
 .ןינע ס'יקסנַאיּפמוּפ טימ

 טרעיודעג טָאה ןוא עדנע וצ ןעגנַאנעג לענש ןזיא גנושרָאפסיױא יד

 -מוּפ ןעמ טָאה םיאטח עטערקנָאק ןייק .ןעכָאװ עכילטע לכה-ךסב

 וועיסָאל טָאה ךָאד .ןעפרַאוורָאפ טנָאקעג טינ ףוס-לכ-ףוס ן'יקסנַאיּפ
 -רערהעל רעשידיא רעד ךיז טניפעג ענליוו ןיא תויה  זַא ,ןענופעגנייַא

 -מוּפ טימ טפַאשטנַאקַאב ךרוד ןענעק סע רעליש סנעמעוו ,טוטיטסניא

 טימ ןעגנוהיצַאב ןעּפינקנָא טכייל גנולטימרַאפ רהיא ןוא ןיקסנַאיּפ

 ס'יקסנַאיּפמוּפ רעבירעד זיא ,ןענָאזרעּפ ענידנעקנעדליואוו-טינ שיטילָאּפ

 עשירעכערבראפ ראפ דלעפ טיירב ַא טָאה יז ואוו ,ענליוו ןיא ןעביילברַאפ
 -פעוּפ סלַא ."ךילדעש רהעז ,רעדירב-סנעביולג ערהיא ןעשיווצ םישעמ

 -מוּפ ףרַאד ןעמ זַא ,רהיפסיוא םוצ ןעמוקעג וװעיסָאל זיא ןופרעד אצוי
 .ןֿפוא ןעוויטַארטסינימדַא ןַא ףיוא ענליוו ןופ ןעקישסיורַא ן"יקסנַאיּפ
 -מדא רעד ןופ גנומיטשוצ יד ךיוא ןעוועג גיטיונ רעבָא זיא וצרעד
 רעד ןופ המכסה יד טכייל ףיורעד גידנעמוקַאב .טכַאמ רעוויטַארטסינ
 -מעווָאנ ןעטימ ןיא ךָאנ --- וװעיסָאל טָאה ,טכַאמ רעלַאינרעבוג רענליוו
 -עג ןיא ןיקסנַאיּפמוּפ ןענעג גנושרָאפסיױא יד רעדייא ךָאנ ,ח .ד ,רעב

 רעטירד , רעד וצ ןינע םעד ןעגעוו טעדנעוועג ךיז --- ,טנידנערַאפ ןעוװ
 טייז ןייז ןופ ןיא רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רענליו רעד  .?גנולײטּפָא

 -ןערעניא ןיא גַאלשרָאפ ןעכילנהע ןַא טימ ןעטָארטעגסױרַא ךיוא
 .םוירעטסינימ

 הבושת ןייק ןעמוקעגנָא טינ גנַאל זיא "גנולײטּפָא רעטירד , רעד ןופ



 ,1 | - יססנַאיּפמוּפ לטרייא

 ןעװעג זיא יז .הסיפת ןיא ןעסעזעג לייוורעד זיא יקסנַאיּפמוּפ ןוא

 טבעלש רהעז רהיא ףיוא טָאה ןעציז סָאד ןוא טנוזעג ןיא עכאווש ַא

 טינ ןיקסנַאיּפמוּפ תבוטל רענייק טָאה גינייוונעסיוא ןופ .טקריוועג

 רעבמעצעד ביוהנֶא .ענַאל רהיא ןעכַאמ רָאלק רעכיג ידכ ,טרינעוורעטניא

 -קעלַא רעסיוועג א ןופ לעבור 18 טקישעגוצ ןעמוקַאב יקסנַאיּפמוּפ טָאה

 -רעטעּפ ןיא ןעסרוק עשיניצידעמ יד ןופ ןירערעהוצ ַא ,אוועליד ארדנַאס

 ימֹוּפ .סערדַא-קישסױרַא רהיא ןעבעגעגנָא ךיוא טָאה עכלעוו ,גרוב

 רעד ,ןידניירפ רעגיזָאד רעד ןערעפטנע טלָאװעג רהעז טָאה יקסנַאיּפ

 ,טכַאמ רעד ןעבעגענרעביא טָאה יקסנַאיּפמוּפ סָאװ ,רהיא רַאפ ףירב

 רעטירד, רעד ךרוד שזַא ןידניירפ רעד וצ טרעדנַאװעג רעבָא טָאה

 | ."גנולײטּפָא

 ס'יקסנַאיּפמוּפ טימ "טריסערעטניא , ךיז טָאה סָאװ רעגיצנייא רעד

 -נָא רהסכ טָאה רעכלעוו ,רָאטַאנרעבונ רענליוו ...רעד ןעוועג זיא ?רוג

 ןיא ?גנולײטּפָא רעטירד, רעד ןופ הבושת יד יצ ,ן'װעיסָאל טנערפעג

 ךיז לָאמַא ךָאנ וועיסָאל טָאה 1879 רַאונַאי ביֹוהנֶא .ןעמוקעגנָא ןיוש

 ןוא ,יקסנַאיּפמוּפ ןינע םעד ןעלייַאוצ ןענעוו גרוברעטעּפ ןייק טעדנעוועג

 רעבמעווָאנ ביוהנֶא טייז הסיפת ןיא ןיוש טציז יז זַא ,ןעזיוועגנָא ייברעד

 ךיז טָאה ףיױרעד .?דנַאטשוצ ןעכילקנערק ַא ןיא , ךיז טניפעג ןוא

 ,ץרעמ ביוהנֶא טשרע "גנוליײטּפָא רעטירד, רעד ןופ הבושת ַא ןעמוקַאב

 -עג לייוורעד זיא ן"יקסינַאיּפמוּפ ענונב סולשַאב רעוויטיניפעד רעד זַא

 -נָא טינ ךָאנ טָאה םוירעטסינימ-ןרעניא סָאד תמחמ ,ןעקעטש ןעבילב

 .ןינע םוצ גנולעטש ןייק ןעמונעג

 ןעמוקעגנָא ןיא גרוברעטעּפ ןופ הבושת עטעטרַאוװרע גנַאֿפ יד

 ןעט20 םעד טריטַאד זיא יז .1879 ץרעמ ןעט928 םעד ענליוו ןייק

 זַא ,ן'וװעיסָאל עידומ "גנוליײטּפֶא עטירד, יד ןיא רהיא ןיא ןוא ץרעמ

 ףעש-טּפיוה ן'טימ גנונידנעטשרַאפ ןיא טָאה רעטסינימ-ןרעניא רעד

 -סױרַא, גנונעדרָארַאפ ַא ןעבעגעגסױרַא ?גנולײטּפָא רעטירד , רעד ןופ

 -ונ רעדנָאלַאװ ןיא יקסנַאיּפמוּפ ?עדייא עקנַאשטשעימ יד ןעקישוצ

 ןופ החנשה רעננערטש א רעטנוא ןעניפעג ךיז לָאז יז ואוו ,עינרעב

 םעד ןעועג עידומ םעד ןעגעוו דלַאב טָאה וועיסָאל ."יוצילֶאַּפ רעד

 .רָאטַאנרעבוג םעד ןוא רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רענליוו

 ןיא תועידי ןייק רהעמ זיא ?ָאלעיד , רעזנוא ןופ ןעטקַא יד ןיא

 טשינרָאנ ןיוש ךיוא רימ ןעסייוו ןעלעווק ערעדנַא ןופ .ָאטינ ןינע םעד

 ןֶא טנעמָאמ םעד ןופ ןיא רוּפש רהיא ,ןיקסנַאיּפמוּפ ןענעו רהעמ

 זַא ,קפס םוש ןייק אטינ רעבָא ןיא סע  ,ןעדנואוושראפ ןעצנַאגניא

 עינרעבוג רעדגָאלָאװ ןיא ן'יקסנַאיּפמוּפ ןעקישרַאפ ןענעוו סולשאב רעד

 .ןערָאװעג טרהיפעגסיוא ןזיא



 (*.שטיװעשַאקול שטיטעיטנעמעד ףיסָאי

 ןיא ןערָאװעג ןערָאבעגנ ןיא שטיוװועשַאקול שטיוועיטנעמעד הףיסָאי

 ,1868 רהָאי ןיא ,ענליוו ןעבעל עילימַאפ רעשיצירּפ רעכילגעמראפ ַא
 ןוא טעטיזרעווינוא רענליו ןופ רָאסעפָארּפ ַא ןעוועג ןיא עדייז ןייז

 ;קעטָאילביב עכילטפַאשנעסיװ עסיורג ַא ךיז ךָאנ ןעזָאלענרעביא טָאה
 -ךיו עסיורג ַא טאהעג טָאה ,יורפ עטעדליבענ ַא רהעז ,רעטומ ןייז
 12-10 ןופ רעטלע םעד ןיא ןוא ,גנולקיווטנע ס'ןהוז רהיא ףיוא גנוק

 רענליוו יד ,רעכיב-טפַאשנעסיוװ ערעלוּפָאּפ ןעזעלעג ןיוש רע טָאה רהָאי

 .טלַא רהֶאי 19 ןעצנַאנ ןיא נידנעייז טנידנעעג רע טָאה עיזַאנמינ

 -ַאמ ןעכילטפַאשנעסיו-רוטַאנ ןופ סרוק ןעט-2 םעד ףיוא טשרע

 ןעסָאלשעננָא ךיז רע טָאה טעטיזרעווינוא רענרוברעטעּפ ןיא טעטלוק

 לייטנא ןעוויטקא ןא גידנעמענ ,גנונעואב רערענָאיצולַאװער רעד ןָא

 אנַאיליא ןופ ןערָאװעג טעדנירנענ ןיא סָאו עיצאזינַאנרַא רעד ןיא

 דיז רע טָאה רעקימעכ רעטנעכייצענסיוא ןַא נידנעייז .ווָאיריװעש ןוא

 -נעטַא ןַא רַאפ סעבמָאב ןוא טימַאניד ןעניטרעפוצוצ ןעמונענרעטנוא

 ,1897 ,טרַאמ ןעט1 םעד ןעו .ןעט-8 םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא טָאט

 וצ טרהיפעג טָאה ןוא ןעבענעננייא טינ טָאטנעטַא רעזיד ךיז טָאה

 ,ןערָאװעג טריטסערַא ךיוא שטיוועשַאקול ןיא ,ןעטסערַא עכיירלָאצ

 רע יו רעהירפ ןעטַאנָאמ ייווצ טימ ,ןענָאיּפש ןופ ןעגנוזייוונא ףיוא

 רעביא טּפשמ רעד .טעטיזרעווינוא םעד ןענידנערַאפ טלָאזעג טָאה

 ,יַאמ ןופ גנַאפנָא ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא םירבח ענייז ןוא םהיא

 וצ טעטכירענניה ןערָאװעג טּפשמ'רַאפ זיא שטיוועשַאקול ןוא ,7

 -סנעבעל ףיוא ןעראוועג ןעטיברַאפ רעטעּפש ןיא ?ייטרוא רעד .,ןערעוו

 נרובלעסילש ןיא ןערעו וצ טראפשעגנייא ןוא עגרָאטַאק עכילננעל

 -לעסילש ןופ ןעראוועג טיירפַאב רע זיא םֹורֵא רהֶאי 18 ןיא .גנוטסעפ

 .1908 ,רעבָאטקָא ןעט17 ןופ טסעפינַאמ םעד ךָאנ ,ננוטסעפ רעגרוב

 ןעבָאה עטעטפַאהרַאפ יד ואוו ,נרובלעסילש ןיא טרַאּפשעננייא גידנעייז
 וצ ןוא ןערעדנַא םעד טימ רענייא ךיז ןהעז וצ ןעטייקנירעווש טַאהעג

 -תונשקע ןערהָאי עטשרע יד שטיוועשַאקול טָאה ,ננורהירַאב ןיא ןעמוק

 -נַא ן'כָאנ טפעה ןייא גידנעביירשסיוא ,רעמַאק ןייז ןיא טייבראעג גיד

 -נעבָאה טינ ,רע טָאה ,רעלהַאמ רעטנעכייצעגנסיוא ןא נידנעייז ,ןערעד

 *) ;גהמֿססאז םסמוגסמ 32 68060847. 4201 { 112120284 14-

 חסזק2שעה "םסחעח". (814608 1907 ת '

0082 



 88 | .שטיװעשַאקול שטיוועיטנעמער ףיסָאי

 עיור ןופ ןעברַאפ ענענייא ןעפַאשעג ,סלעזנעּפ ןוא ןעברַאפ ןייק גיד

 -נעּפ ; ןעסַאלטַא עשינָאלָאעג ןעלָאמעג טָאה ןוא עשזאס ,זָארנ ,ןערעמ

 -לעסילש רעד ןעו .רָאה ענענייא ענייז ןופ טכַאמענ רע טָאה סלעז

 ,שטיוועשאקול טָאה ,טרעטכיילרַאפ לעסיבַא ךיז טָאה םישזער רענרוב

 ןוא עירָאטַארָאבַאל עשימעכ א טריזינַאגרָא ,ן'ווָאזָארָאמ טימ ןעמאזוצ

 שטיוועשַאקול שטיוועימנעמעד ףיסָאו

 -עד וצ ןעטייקכילעמ ןעפאשע ןפוא ןעגיטרַאנעגייא ןא ףיוא ןעבָאה ייז
 .םעיצקעל עכעלטפַאשנעסיוו עניימענלא ןערירטסנָאמ

 -ביילג ןעוועג זיא שטיוועשַאקול ףָאזָאליפ-טסילַארוטַאנ רעפיט רעד

 -נעדישראפ ענייז ןוא רָאטַאזירַאלוּפָאּפ רעטנעכייצעגסיוא ןַא ניטייצ
 -ינעגרַאפ ןעניטסייג ןוא ןעצונ ליפ טכַארבענ ןעבָאה סעיצקעל עגניטרַא
 רעגרובלעסילש רעד ןיא עטעטפאהראפ יד ןופ ןעהייר יד ןיא ןעג
 טָאה ןעלַאנרושז ענעבירשענ-דנאה רענרובלעסילש יד ןיא ,גנוטסעפ



 שטיוועשַאקול שטיווציטנעמצד ףיסָאֹי 684

 -ַאק ןוא טסיצילבוּפ רעניניזפרַאש סלַא טנעכייצענסיוא ךיוא ךיז רע

 -טימ ליפ רע טָאה --- רעקינַאטַאב רענערהאפרע ןַא סלַא .טסירוטַאקיר

 ןיא גנוטייבראאב"דרע רעד ןופ ןעסיוו םעד ןעלקיווטנע וצ ןעפלָאהעג
 ,גנוטסעפ רעגרובלעסילש רעד

 -98 א נידנעייז גרובלעסילש ןיא ןעמוקעננָא ןיא שטיוועשַאקול

 ןהעש דנעצייר ,טיובעג שיטעלטַא ,ןעסקַאװעג ךיוה .,רוחב רעגירהָאי

  ןַא ןעװעג רע זיא -- המשנ ןעיורפ רעכייו א טימ ןוא יורפ ַא יו
 ,עליפ ייב טבילַאב סייה ,רבח רעטנעכייצעגסיוא

 ,המכח רעפיט טימ שנעמ רעטבַאנַאב ךילנהעווענרעסיוא רעד טָא
 -לעזענ ןוא עלַאטנעמירעּפסקע ןופ טיבעג םעד ףיוא טיײקמַאזרעלעג טימ -

 ןופ ןערהָאי עטסעב ענייז טכַארברַאפ טָאה ,ןעטּפַאשנעסיװ עכילטפַאש
 יד זַא ,ןענָאז טייקרעכיז טימ ןעק ןעמ ןוא םינגנעפעג ןיא ןעבעל
 םעד ןיא דנַאלסור ןופ ןעמונענוצ טָאה רַאצ ןעשיסור םעד ןופ גנוריגער
  .טכאמ עטעדליבעג ,עגיטכעמ א ן'שטיוועשאקול ןופ טלַאטשעג



 (*,רעמערס (ןרהא) ידַאקרַא

 ,ןאיצנעוס-טלא ןיא ןעראוועג ןערָאבעג ןיא דעמערק ידַאקרַא

 א ,ףסוי ,רעטָאֿפ ןייז .1866 ,טסונוא ןעט-9/ םעד .בֹוג רענליוו

 םהיא טָאה ,לוש-סקלָאפ רעשיניורק רעד ןופ רערהעל ַא ןוא דמלמ
 זילב םהיא טימ טנערעלענ ,גנוהיצרע עשידיא עּפַאנק א ןעבענעג

 -ןיירק רענאיצנעוס רעד ןיא םהיא ןעבענענּפָא ,ןענעוַאד ןוא ירבע
 ןאוו ,ענליו ןייק טקישענקעװַא םהיא יז ןענידנע ן'כָאנ ןוא לוש

 ,לוש לַאער רעד ןיא ןיירַא 187/ ןיא ןיא רע

 רעמערק (ןרהא) ידַאקרַא
 .ןערהָאו עגננו וד ןוא

 ןעביוהעגנָא רעמערק טָאה ?וש לַאער רעד ןופ רעליש סלַא ןיוש

 םירוחב עמירַא טימ גידנענרעל ,טייקניטעט עכילטפַאשלעזעג ןייז
 רענרוברעטעּפ ןיא טרידוטש 1888-1884 ןיא + ,םידומיל עכילטלעוו
 -ןטס ןעשיטסילאיצַאס ַא וצ טרעהעג ואוו ,טוטיטסניא ןעשיגָאלַאנכעט
 -ילימ ןיא רעניליוויירפ סלַא טנידעג טייצ רהֶאי א ןאד ,זיירקנעטנעד

 ןופ עיגָאלָאלופ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 סלא  .םוקינכעטילַאּפ רעניר ןיא טרידוטש ךָאנרעד ,עניר ןיא רעט

 -ָארּפ א טריפעגנָא עיצאזינַאנרַא רעשיטאהקָאמעדלאיצַאס ןופ דילנטימ

 טריטסערא 1888 םורא ,ןעראיּפאק-ןעטַאדלָאס ןופ זיירק-עדנַאנאּפ

 םישדח 8 ןעסעזענּפָא ואוו ,עשראוו ןייק טקישענּפָא ןוא ןערָאװעג

 -קסּפ ן'ןיב יירפ רעד ףיוא ןערָאװעג טזָאלענסױרַא ןַאד ,לעדַאטיצ ןיא

 -נָאי בייל טימ טנעקאב ךיז ואוו ,ענליוו ןייק קעװַא ,טכירעג ןופ ןיד

 ןייק קעװַא םורַא םישדח עכילטע ןיא ןיא רענעי ןעוו ןוא ,סעכ

 -נָא -- טייברא ןייז ן'רעמערק ןעבענעגרעביא רע טָאה ,דנַאלסיױא

 -ידיא יד ןעשיווצ ךעלזײרק-עדנַאנַאּפארּפ עהייר עצנַאנ א ןערהיפוצ
 -רעטעּפ ןיא ןידיקסּפ ן'טיול ןעסעזענּפָא 1891 ןיא .רעטייברא עש

 -וצ ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ רעדיוו ."יטסערק , הסיפת רעגרוב

 -עגנָא ערעדנַא ןֹוא ןע'נַאזלעּפָאק ,ן'יקסנַאשזאנ ,ןע'נידוי טימ ןעמאז

 .ד"ס רענליוו יד ןופ עיצאזינַאנרֶא רעד ןופ טיײברַא יד טרהיפ

 -יוהעגנֶא עיצאזינַאנרֶא רעד ןיא ךיז טָאה 1898-1892 םֹורֵא

 יד ןיא עדנַאנַאּפארּפ יד ןערהיפרעבירַא ןענעוו עיסוקסיד עסייה ַא ןעב
 -נעמַאצ ןיא שידיא ףיוא שיסור ןופ ךעלזיירק-רעטייברא עשידיא

 עשיטסילַאיצַאס יד טימ ןעננירדוצניירא ננובערטש רעד טימ גנאה

 -ָאלשענּפָא עננע יד טָאטשנָא עסַאמ רערעטיירב רעד ןיא ןעיידיא

 בילוצ ןוא ןעגיוצעג גנַאל ךיז טָאה עיסוקסיד יד .ךעלזיירק ענעס
 םהרבא טימ עיציזָאּפָא ג"א רעד) רעטייבדַא יד ןופ טפַאשרענגעג רעד

 ּפיצנירּפ םעד טנידייטרַאפ ןעבָאה עכלעוו ,(שארב קישטזעדיןָאדרָאג

 סלא .ןעמוקכרוד טנעקעג טינ ןעמ טָאה ,טייברַא-לזיירק רעננע ןופ

 ייוצ ןעדאוועג ןעבירשעגנָא ןענייז עיסוקסיד רעד ןופ אצוי לעוּפ

 -נאשזאנ ןופ ,"ןערָאטַאטינַא יד וצ ווירב א, ,ענייא : ןערושָארב

 .ן'רעמערק ןופ ,"עיצַאטינַא ןענעוו , ,עטייווצ יד ,יקס

 -רעּפ רעד ןיא עיצאזינַאגדָא רעד ןופ ןַאנרָא רעגידנעריפנָא רעד

 זילב טריטּפעצקַא טָאה רעטייברא ןוא ןעטנענילעטניא יד ןופ ןָאז

 עניימענלא וצ א ראפ ס'רעמערק נידנעניפעגנייא ,רושָארב עטשרע יד

 זיא נילעפוצ .,ןעשינטלעהרַאפ עניטרָא יד ןוצ עטסַאּפענוצ טינ ןוא

 -ור א ןופ ןעראוועג טנעיילענרעביא ס'רעמערק רושָארב יד רעבָא

 ןייק ןעמוקעג עװוקסָאמ ןֹופ ןיא רעכלעוו ,טארקָאמעדלאיצַאס ןעשיפ
 ןענעו ענַאדפ יד יו יוזא ןוא ,רוטארעטיל רעלאנעלמוא ךָאנ ענליוו

 ץנאג ראפ ענידנענערב ַא ןַאד ןעוועג זיא עיצַאטינַא ןוא עדנַאנאּפָארּפ

 -ָאס עשידנעלסור עלַא ןיא ןעדָאװעגנ טריטוקסיד זיא ןוא דנַאלסור

 ןייק עיּפָאק ַא ןעמונענטימ רע טָאה ,סעיצַאזינַאנרַא עשיטסילַאיצ

 טיײרּפשרַאפ טיײהרעטריפַארנַאטקעה יז ןיא טרָאד ןופ ןוא עװקסָאמ

 עּפורג רעד ןופ ןערָאװענ טכילטנעפערַאפ ךיוא זיא יז זיב ,ןערָאװעג

 -כָאנ ַא טימ ,1894 םורַא ,עווענעשז ןיא "אדורט עינעדשזָאבָאוסָא,

 יסיוא ס'רעמערק טריקיטירק טָאה רעכלעוו ,דָארלעסקַא .9 ןופ טרָאװ
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 ןופ עטַאד עניטכיו א רושָאדב עניזָאד יד טנעכייצאב ךָאד .ןערהיפ

 .דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עטכישעג רעד

 ןוא יקסנאשזַאנ ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ןוחצנ םעד בילוצ

 .ה .ד ,ךעלזײרק-עדנַאנַאּפָארּפ יד ןופ רעטיײברַא יד ןענייז רעמערק

 ךיז טָאה סע ןוא ,גנונעװַאב רעד ןופ קעװַא ,עטלעקיוטנַא רחעמ יד
 -ָאפמ יד .ןעשנעמ עיינ טימ גנונעוַאב עיינ ץנַאנ ַא ןעביוהעגנַא

 -נַאנַאּפָארּפ יד רעבָא ,טרהיפענ ךָאנ ךיז ןעבָאה ךעלזיירק עדנַאנַאּפ

 רעד ןעשיוװצ ןערָאטַאטינַא ןעוועג ךיוא ניטייצכיילג ןענייז ןעטסיד

 טזומענ ןיוש ךיז טָאה עיצַאטינַא עניזָאד יד דלַאביװ ןוא ,עסַאמ

 -ענוצ טזומעג ןערָאטַאטינַא יד ךיוא ןעבָאה ,שידיא ףיוא ןערהיפ

 -עגנָא ךַארּפש עשידיא יד טָאה יֹזַא .שידיא ףיוא ןערעוו טיידנ

 רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ ןעביוה

 ןעמאזוצ ,רעמערק טָאה טייצ רענעי ֹוצ  ,דנַאלסור ןיא גנונעװַאב

 שַאיבָאט סקַאמ ןוא (ץייוש רעד ןיא רָאטקָאד ַא טציא) ץעווש טימ

 -םור ןופ סעיינג ןאנרַא םענעבירשעג ַא ענליוו ןיא ןעבענעגסיורַא

 ערענָאיצולָאװער עטשרע יד ,(ןערעמונ 8 סיורא ,1898 םורַא) "דנַאל
 ןופ וואֹורּפ םעד נידנענעכער טינ ,דנאלסור ןיא טפירשטייצ עשידיא

 ,ןַאגרֶא רהיא שידיא ףיוא ןעבענוצסיורַא "אולַאװ איאנדָארַאנ , רעד

 וצ עבַאגפיוא) יד ןערָאװעג ףייר זיא ?ייוורעד ,"רעטייברַא רעד,

 -יברַא עשידיא ענעסקאוואוצ יד ןעריזילַארטנעצ ןוא ןעדידילָאסנָאק

 רעמערק ןוא טעטש עשידיא ערעדנַא ןוא ענליוו ןופ גנונעוואב רעט

 -ַאוצ םעד ןופ רערהיפ ןוא רָאטאזינַאנדָאטּפיוה רעד ןעוועג ןיא

 סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקַאמעדלַאיצַאס עשידיא יד ןופ רהָאֿפנעמ

 ןוא ,1807 ,2/--28 .טּפעס ,ענליוו ןיא ןעראוועג ןעטכַאהענּפָא זיא

 רעטעברַא רעשידיא רעד, ןערָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא

 רעד ןופ .ק .צ ןיא ןיירַא ."עטיל ןוא ןעליוּפ ,דנַאלסור ןופ דנוב

 -וװָאסַאק .וו ,(בעלג) קינטומ .א טימ ןעמַאזוצ ,ייטראּפ רעטעדנירנעגדיינ

 -נידַאביצילַאּפ עניטסנינמוא בילוצ .היבצ ןוא (רימידַאלוװ) יקס

 רעד וצ .קסנימ ןיא רעבירַא .ק .צ רעד זיא ,ענליוו ןיא ןעגנוג

 -רֶא ןיא לייטנא ןעטסניטעט םעד ןעמונעג ךיוא רעמערק טָאה טייצ

 ַאמעד-לאיצַאס עשידנעלסור יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ םעד ןעריזינַאנ

 רעד ראפ ףמאק םוצ ןעדנאבראפ, ג"א יד ,סעיצאזינַאנרֶא עשיטארק

 ,ועיק ןייק םעד בילוצ ןערהָאפעג ,"סַאלק-רעטייברא ןופ גנואיירפאב

 סָאװ ,-הָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא ןוא ,טעטש ערעדנַא ןוא נרוברעטעפ

 ןיא ,1898 ,ץרעמ ןעט:18-18 םעד ןעראוועג ןעטלַאהענּפָא ןיא

 -רָאפ סלא קינטומ .א טימ ןעמאזוצ ןעראוועגנ טלהעווענסיוא .קסנימ

 ןיא ,ייטראּפ רעטעדנירגעגיינ רעד ,.ק .צ ןיא "דנוב , ןופ רעהעטש

 תעשב .עיצַאזינַאנרָא עמַאנַאטױא סלַא ןיירַא זיא "דנוב , רעד רעכלעוו

 ןעמאזוצ ןעסעזענּפָא ,1898 ןיא "דנוב, ןופ לאפכרוד ןעסיורנ םעד
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 ןיא םישדח 20 רעביא .ק .צ ןופ רעדילגטימ עגירעביא יד טימ

 ן'רעמערק ןופ טָאה רעכלעוו ,ווָאטַאבוז ןוא ,"יטסערק, רעווקסָאמ יד
 רענעלּפ ענייז ראפ ןעניוועג םהיא טוװאודּפעג טָאה ,ןעטלַאהעג רהעז

 -ַאנעל רעשימָאנָאקע ןא ןילב א ןיא "דנוב, םעד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ
 ןיא ,טכיזפיוא-יצילַאּפ רעטנוא טיירפאב ,ןאד .עיצאזינַאגרָא רעל

 ,דנַאלסיוא ןייק ןעפָאלטנַא רעמערק
 ןופ טעטימַאק ןעשידנעלסיוא ןיא ןירַא רע זיא עווענעשז ןיא |

 תעב) עיצַאטסעפינַאמ רעשירַאצ-יטנַא רעד ןיא לייטנא ן'ראפ .,"דנובא

 םעד ןעסירענּפָארַא עדַאסַאבמַא רעשיסור רעד ןופ טָאה'מ רעכלעוו
 טקישעגסױרַא (רעסַאװ ןיא ןעפרָאװעגניירא ןוא רעלדָא ןעניּפעקייוװצ

 ןיא ןַאד ,ץענערג רעשיזיוצנַארפ רעד וצ עווענעשז ןופ ןערָאװעג
 ,1909--1901 םורָא ,"דנוב , ןופ טעטימָאק ןעשידנעלסיוא ןופ גַארטפיוא

 -נָאֹל ןייק ײרעקורדיײטרַאּפ רעד ןופ גנוריפרעבירַא יד טדיזינַאנרָא
 -לעקיװטנַא ןא טימ הביבס ערעגיטסניג ַא ןעװעג זיא סע ואוו ,ןָאד

 ןעבלַאהרעדנַא:רהֶאי ַא ןיא רעבָא ,גנוגעווַאב-רעטיײברַא רעשידיא רעט
 טיײקטנעָאנ רעד בילוצ עווענעשז ןייק טרעקענמוא ךיז קירוצ םורַָא
 ,עּפָארייאברעמ ןיא סעּפורג עשידנוב יד וצ

 -לעוו ,ןרעב ןופ טנעדוטס ַא ,ןיבכמ טימ ןעמאזוצ ,1909 ןיא

 ףיוא רעצעזרעביא סלַא ךיוא "דנוב , ןיא גיטעט ןעוועג זיא רעכ
 ןעדָאװעג טקישעג ,ערעדנא ןוא ןיוועל אזָאר טימ ןעמאזוצ ,שידיא
 "טפנוקוצ  ןיא ."דנוב, ן'ראפ טלעג ןעלסַאז ֹוצ עקירעמַא ןייק

 -סױרַא רעד ףיוא רעפטנע סלא ןעלקיטרַא רָאּֿפ ַא טכילטנעפערַאפ

 -ָארּפ רעלַאנָאיצַאנ דעד ןענעג לַאנרושז ןעניזָאד םעד ןיא גנוטערט
 -ַאב ךיז ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקענקירוצ 1903 ףוס ."דנוב, ןופ םַארג

 ,קָאטסילאיב ןיא ּפ"אדסר רעד טימ ץנערעפנָאק רעד ןיא טגילייט

 -נלענ ןיא ן'רעמערק רָאנ ,ןעלַאפענכרֹוד שיאייצילַאּפ ןיא עכלעוו

 .ןָאדנָאל ןייק ןעפיולטנַא וצ ןעג

 םהיא ןעבָאה דנַאלסו- ןיא 1908 ביֹוהנֶא ןופ ןעשינעהעשעג יד

 ןעדהיפוצנָא ןערָאװעג טקישעג ןיא רע ןיהואוו ,ןילרעב ןיא ןעפָארטעג
 -ביה א ןזַא ,סולשַאב ן'טיול ןוא ,עּפורג עשידנוב יד
 -סוד רעכיא ןערהַָאפרעדנַאנופ ךיז ןעפרַאד ןעטנעדוטס לייט רעש
 ןופ יירעקורד יד סע ןיא ןַאד) וצניהַא קעװַא ךיוא רע זיא ,דנאל
 .(עווענעשז ןייק רעבירַא רעדיוו "דנוב,

 טָאה רעכלעוו ,.ק .צ ןיא ןיירַא רעדיו רעמעדק זיא דנַאלסור ןיא

 -וצ ןוא קסנימ ןייק רעביֹרַא ךָאנרעד ,קסניוד ןיא ןענופעג ךיז
 רעד טימ "דנוב , ןופ ננונינייאראפ רעד ךָאנ .ענליוו ןייק טצעל
 ,ּפ"אדסר רעד ןופ .ק .צ ןוא "דנוב , ןופ ןעראווענ טרינעלעד ּפ"אדסר
 ּפ"אדסר רעד ןֹופ .ק .צ םענײמענלַא ןופ דילנטימס א ךיוא ןעוועג
 -ניירא טנָאזענּפָא ךיז טרָאד .1907 ,רהָאפנעמַאזוצ רענָאדנַאל ן'זיב
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 ןיא ןעראוועג טריטסערַא 1908 .ק .צ םעניימענלַא ןיא ןהעגוצ

 תוביס עכילנעזרעּפ בילוצ .טיײרפַאב םֹורֵא םישדח 6 ןיא ,ענליוו

 ןיא סעיצקעל עטַאוידּפ טימ ןעמונראפ ךיז ,,ק .צ ןופ סױרַא
 -ינכעטָארטקעלע רעזולוט ןיא טרידוטש ,ךיירקנארפ ןייק קעווא 2

 -עשזניא סלא טנידענ 1914 ןיא ןענידנע ן'כָאנ .טוטיטסניא ןעש
 -עגרעבירא 1920 ןיא .ןענהַאבנעזיא עשיזיוצנארפ יד ףיוא ,רינ
 .ןהַאבנעזייא רעשידרערעטנוא רעזירַאּפ רעד ףיוא ןעדאווענ טרהיפ
 רערהעל ןעוועג ןיא רע ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקענקירוצ 1921 ןיא

 ןערהָאי עטצעל יד ,רַאנימעס-רערהעל ןעשידיא ןיא קיטַאמעטַאמ ןופ

 רעד ןופ םוקינכעט ןעשידיא םעד ןיא קינכעטַארטקעלע ןופ רערהעל
 טלעװ רעד ןיא םוקינכעט ןעניצניא םעד -- "טרָא , טפַאשלעזעג

 .ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשידיא רעד טימ (דנַאברַאפנעטַאר ץוח ַא)

 עלארטנעצ יד ןעוועג רע זיא טסערַא ןעשידנוב ןעסיודג םעד ןיב
 ןוא רענָאיּפ רהיא ,גנוגעװַאב רעטייברא רעשידיא רעד ןופ רוניפ
 -על טימ טבעװעגמורַא ןעוועג זיא טייקכילנעזרעּפ ןייז סָאװ ,רעבעגנַאט

 ַא טימ ,חומס ןעפראש ַא טימס שנעמ א ןעטָאדקענַא ןוא סעדנעג

 רענדער סלא רעמערק ןזיא ,זילַאנַא ןעשיטירק ןופ טפארק רעסיודג

 -בתכ ןיא .ןעבירשעג גינייוו רהעז ךיוא טָאה ,ןעטלעז ןעטערטעגפיוא

 -קעל יד טלאהטנע סָאװ ,"קינכעטַארטקעלע , ,קרעוו סיורג א --- די

 יד ןופ טצונַאב ןערעוװו עכלעוו ,םוקינכעט רענליוו ןיא ענייז סעיצ

 רעד ןיא ךיז טנילײטַאב .םדָאפ רעטריפַארגָאטקעה ןיא ןעטנעדוטס

 רעד ןופ דילנטימ סלא טיײברַא רעכילטּפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיא

 טוטיטסניא ןעכילטּפַאשנעסיו ןעשידיא ןופ עיסימָאק-רעריזינַאנרָא

 .דנַא .א הלהס רענליוו רעד ןופ ןַאמטַאד



 ּו

 (*.טרָאּפָאּפַאר לרַאש

 רענליו ,טשקוד ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא טרָאּפָאּפַאר ?רַאש
 רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז רע טָאה לעגניא סלא 1809 ןיא ,טנעגעג
 וצ טפָאהעג טָאה ,ןדמל ַא דיא ַא ןייֵלַא ,רעטָאפ ןייז ןוא יוליע ןַא
 עשיאערבעה יד רעבָא ,בר א דיחיךב םענעטָארעג ןייז ןופ ןעכַאמ
 ןוא "רשיה ךרד ןופ טרהיפענּפָארַא , םהיא טָאה רוטַארעטיל-הלכשה
 נידנעבעל ,טָאה רע ואוו ,ענליוו ןייק ןעפָאלטנא רע זיא רהאי 14 וצ
 ןעט-8 ןיא ןיירא .ןעמאזקע םוצ טיירנעגוצ ךיז ,תוקחד סיורג ןיא
 רעשיסור רעד טימ ןעבענוצּפָא ליפ ןעביוהעגנָא ךיז ,עיזַאנמינג סאלק
 -ַאזָאליפ ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ,עטכישעג ,רוטַארעטיל רעשטייד ןוא
 ןעשיווצ טעדנירגעג ,םירבח יד ףיוא העּפשה עסיורג ַא ןעמוקאב .עיפ
 וצ עּפורג א ןעפאשעג ךיוא ,גנולקיווטנע-טסבלעז ראפ ךעלזיירק ייז
 ןעסירעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,םירוחב-הבישי יד רערחעל טימ ןענרָאזַאב
 -ייז ןופ לייט ןעטסערג םעד ייז ןעבעגקעװַא טגעלפ ןוא גנודליב וצ

 -טָאװירּפ עטסעב יד ןופ רענייא סלא ןעטסנידדַאֿפ עשביה ץנאג ענ |

 | .ענליוו ןיא .רערהעל
 -ענ ןיא ,גנונעוואב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןיירא 1889 טניז

 ןיא עדנאנאּפארּפ רעלאקידַאר רעד ןופ רערהיפ יד ןופ רענייא ןעוו

 בייפ ,(סקארָאטרָא) דָארלעסקַא עבויל ,ָאבמעד טימ ןעמאזוצ ענליוו
 -רַאפ רענעלַאפענכרוד רעד ןיא ?ײטנַא ןייז בילוצ .ַא"א סעכינָאי
 רעכלעוו ןופ ,188/7 ,ץרעמ ,ןעטירד םעד רעדנאסקעלַא ףיוא גנורעווש

 -לע ס'נינעל) ווָאנַאילוא רעדנַאסקעלַא ןעוועג ןענייז ןעדלעה-טּפיוה יד

 ןייק ןעפָאלטנא רע ןיא ,א"א שטיוועשאקול ףעזוי ,(רעדודב רערעט
 .זיוצנארפ סלַא טריזילַארוטַאנ 1899 ןיא ךיז טָאה רע וואו ,זירַאּפ

 ןעוועג טרָאּפָאּפַאר זיא ,םזיסקרַאמ ןופ רענגעג רעסייה א טשרעוצ
 -טישז םייח .רד דניירפ ענייז טימ ןעמַאזוצ ,רעדנירג יד ןופ רענייא

 ַא"א רענטַאר ינַאפ יורפ עטשרע ןייז ,םיובנעזָאר ?לעדנעמ ןוא יקסווָאל

 רעבעגסיױרַא ןוא (1899) "ר"ס עשיסור יד ןופ דנַאברַאפ, םעד ןֹופ ---

 טָאה "דנַאברַאפ, רעד ןעוו רעבָא ,"ישטָאבַאר יקסור, ןֿאנרַא ןייז ןופ
 ןיא ,ײטרַאּפר"ס רעטעדנירגעג רעטעּפש רעד ןיא ןעסָאנעגניירא ךיז
 -ענ ,ןערענָאיצולַאװער ענינייא טימ ןעננובייר עכילנעזרעּפ בילוצ רע

 ןופ עוגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאּפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 001 2 רצמצרק ידַאקרַא

 רעגנעהנא רעסייה א ןערָאװעג רעטעּפש  ייטראּפ רעד ץוחמ ןעבילב

 רעוט עטסגיטכיט יד ןופ רענייא ןוא םזילַאירעטַאמ ןעשירָאטסיח ןופ

 ןיא .ךיירקנַארפ ןופ ײטרַאּפ רעשיטסילאיצַאס רעטנינייאדַאפ רעד ןיא

 ןיא ןוא "ויווער רעשיטסילַאיצַאס , רעד ןיא טייבראענטימ 1901---9

 -ימ א ןעמעננָא ס'נארעלימס בילוצ ,"קילבוּפער טיטעּפ, ס'נַארעלימ

 זיא ,םזילַאיצָאס ןעשיטסימרָאפער ןופ רענגעג סלַא ,עלעטש-רעטסינ
 טניז ןוא סערָאשז דניירפ ןייז טימ 1901 ןיא ןעננאנענוצ ךיז רע

 ןופ שארב ןענַאטשענ ןע'גרַאפַאל ןוא דעג ?ושז טימ ןעמַאזוצ ,ןַאד

 .לָאנָאיצַאנרעטניא ןיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא םזיסקרַאמ םעד

 עשיזיוצנַארפ יד ןופ רערהיפ רעד רע ןיא ןערהָאי עטצעל יד

 עיינ; ןוא ,"ארקסיא דעד ןיא טייבראענטימ טָאה רע .ןעטסינומָאק

 -קַאדער ,ןעטפירשטייצ עשיטסילאיצַאס ערעדנַא עליפ ןיא ןוא "טייצ

 םעד ןיא טייברַאענטימ ,גרובסארטש ןופ "עטינאמויח , יד טריט

 "סינומָאק ךָאנרעד ןוא ןעטסילַאיצַאס עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןַאגרָא-טּפיוה

 עכילגעט עשיטסינומָאק א טריטקאדער ,זירַאּפ ןופ ?עטינַאמויה , ,ןעט

 סערָאשז ןַאשז ןוֿפ ףַארגָאיב רעטסעב רעד זיא רע ליל ןיא גננוטייצ

 .(שיזיוצנַארפ ןיא) קרעוו עהייר ַא ןופ רָאטיױא ןוא

 -יא ןיא טנילײטַאב ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טָאה טרָאּפָאּפַאר

 ןוא ,"טלעוו עיינ, ,"טפנוקוצ , יוװ ,ןעבאנסיוא עשיטסילאיצַאס עשיד

 -ומָאק ןעשידיא םעד ןופ רעטייברַאטימ רעטנעהַאנ ַא סנעטצעל ןיא

 ."עמיטש רעטייברַא יד, טַאלבנעכָאװ םעד ,זירַאּפ ןיא ןַאנרָא ןעשיטסינ



 (-.טדַאטשנעזײא היעשי) ןידי י

 םעד ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא (טדַאטשנעזייא) ןידוי ,י

 ַא ןדמל א ךיא ַא ןעוועג ןיא רעטָאפ ןייז ,1807 ,ראורבעפ ןעט-פ
 טעדנירגעג ,סָאגרעברַאג ףיוא ןיולק רעד ןיא האידק-לעב ןוא יאבנ

 -ליב רעכילטלעוו ןופ ךיוא דמערפ ןעוועג טינ זיא ,רעטָאֿפ ןייז ןופ

 -סחוימ א ןופ ,קסנימ ןופ ,ןַאמלרעּפ ענעריובעג ,רעטומ ןייז .גנוד

 (טראטשנעזייא היעשי) ןידוי .ו

 -עג רעבָא טָאה ,גנודליב עכילטלעוו א ןעמוקַאב טָאה ,החּפשמ רעגיד

 טנעלפ םירפס רכומ א סאוו ,ןענַאמָאר עשידיא רָאנ טעמכ טנעייל

 ן'טימ ,רדח ןיא טנערעלעג רהָאי 8 זיב .ןענניידבניירא ךָאו עלא

 -נָא ןַאד ,ןובשח ןופ םיללכ ערַאטנעמעלע יד ןעננאגענכרוד רעטָאּפ

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאֿפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 008 | - (טדַאטשנצוייא חיצשי) ןידוי .י

 ןוא טוטיטסניא-רערהעל ןעשידיא םייב לושסקלָאפ רעד ןיא ןעמוקעג

 -מיג סַאלק ןעטייוצ ןיא ןעמוקעגנָא 1880 ןיא יז ןעגידנע ן'כָאנ
 ,םידימלת עטסניסיילפ יד ןופ רענייא ןעוועג סאלק ןעט6 ן'זיב .עיזַאנ
 רהאי 1618 וצ ןעדעטלע יד ןופ ענַאל רעטרעגרערַאפ רעד בילוצ

 -ייצ ןערינָאבַא ,רעכיב ןעפיוק ןענעק וצ ןעדנוטש ןעבעג ןעביוהעגנָא
 -נוא ןא ןיא ןיירא סאלק ןעט6 ןופ רעליש סלא .וװ .זא ןוא ןעגנוט
 יד טרידוטש טָאה ןעמ ואוו ,גנודליבטסבלעז ראפ ?עזיירק ןעלאנעל

 ןוא ן'װערַאסיּפ ,ן'יקסווָאלישכימ טנעיילעג ,ווָארװַאלדװָאטרַאמ "ווידב,

 .ערעדנַא

 -ָאװָאדָארַאג, ןעטסואואב םעד ןופ גנורהיּפנֶא רעד רעטנוא
 םייב ךיריצ ןיא 1889 ןיא ןעמוקענמוא זיא רע) ָאבמעד "ץעיל
 א וצ ךיז גידנעטיירג ,עבמָאב ַא טָאטש רעד רעטניה ןעוואורּפסיױא
 יד ןעלעטשוצ טנעלפ רעכלעוו ,(דנַאלסור ןיא טקַא ןעשיטסירָארעט

 -איצולאװער-שיסור ענידלָאמעד יד ךיוא ל?עזיירק ןופ רעדילנטימ
 -םיונוצ ךיוא ןעבָאה זיירק םעד ןופ רעדילנטימ יד ;רוטַארעטיל עדענ

 טַאטנעטַא םעד רַאפ ךעלרענייז יד וליפַא טצעזרַאפ ,טלענ טלעמאזענ

 זיירק ןעניזָאד םעד ןיא ,1887 ,ץרעמ ,ןעט1 םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא
 .גנונאיושנַא-טלעוו ערענָאיצולַאװער-לאיצַאס יד טניטסעפַאב ךיז טָאה

 ןעגירעיורט םעד ןיא ןידוי זיא ,עיזַאנמינ יד 1887 ןיא טגידנעעג

 -ערגַאב קרַאטש ןעבָאה עכלעוו ,ןערלַאוקריצ ס'ווָאנאילעד ןופ רהֶאי

 -אוועג ןעמונעגנָא ,טעטיזרעווינוא ןיא ןעדיא ןופ טירטוצ םעד טצינ

 -סערַא ןעכינ ןיא רעבָא ,?וַאלסָארַאי ןיא יעציל ןעשידירוי ןיא ןער

 ןעלאגעלנוא ןא ןופ רעדילנטימ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןעראוועגנ טריט

 -ענ טּפשמ'ראפ ןאד ןוא עמרוט ןיא םישדח 11 ןעסעזענּפָא ,זיירק
 ןיא ןעמוקענּפָא ןיא רע עכלעוו ,הסיפת רהָאי בלַאה ַא ףיוא ןעראוו

 ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ ,1889 ,רעמוז .נרוברעטעּפ ןיא "יטסערק,
 ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןופ עינַָאלָאעדיא רעד ןיא טשיוטנע ןיוש טלָאמעד

 עשידיא יד ןעשיוצ טייברא עדנַאנַאּפָארּפ ַא טרהיפעגנָא ,"ַאילָאװ

 רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ דענייא ,טארקָאמעד-לאיצַאס סלא רעטייברא

 -קראמ ןופ רעקיטערָאעט רעד ןעוועג ,גנונעװַאב רעטייברא רעשידיא

 -עּפש ןיא סע ןעכלעוו ןופ ,לעזיירק ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןיא םזיס

 ."דנוב רעד ןעסקאוועגסיורא רעט

 אבויל ,יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןערהָאפענּפָא רע ןיא 1898 ףוס

 -רעטייברא עשטייד יד טרידוטש טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןייק ,ןָאסניוװעל

 ןייק ןעריטרָאּפסנַארט טימ ןעמונראפ ךיז רעבָא טּפיוהרעד ,גנוגעווַאב

  םורא רהָאי ןעבלַאהטרעדנא ןיא ,רוטַארעטיל עלַאגעלנוא דנַאלסױא

 ןענידנעדיישטנע םעד ןופ דָאירעּפ םעד ןיא ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ַא טיול ,עיצַאטיגַא-ןעסַאמ וצ עדנַאנַאּפָארּפ-ךעלזיירק ןופ גנַאגרעביא



 (טראטשנצוייא היצשי) ןידוי .י | 604

 ןיא ןעטייברא וצ ןעדאוועג טקישעג עיצאזינַאנרָא רעד ןופ סולשַאב

 -יא טימ ןעדנובראפ ךיז ואוו ,(קָאטסילאיב ןייק --- יורפ יד) סעדָא

 ןעטשרע םעד טרהיפעגנָא ןוא ןעכאפ ענעדישרַאפ ןופ רעטייברא עשיד
 תעשב ;רעטײברַא-קַאבַאט עשידיא עניטרָאד יד ןופ קיירטשנעסַאמ

 -קיירטש םעד טימ) טריטסערַא ,1896 ראורבעפ ,קיידטש ןעניזָאד םעד
 ףיוא ןערָאװעג טקישרַאפ ןַאד ןוא ,1897 ,ילוי זיב ןעסעזעג ,(טעטימָאק
 ,טנַאק רעטוקַאי ,קסוילייוו ןייק רהָאי ףניפ

 -ענפיוא טייצ עצרוק א ךיז ,1902 ,ריביס ןופ ןעמוקקירוצ ן'כָאנ

 -עּפש) "דנוב , ןופ ק"צ ןיא ןערָאװעג טריטּפָאָאק ,קסנימ ןיא ןעטלאה

 -ענ טלהעווענסיוא ײטרַאּפ רעד ןופ ןערהָאפנעמַאזוצ עלַא ףיוא רעט

 -נָאק יד טרהיפעגנָא ,ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז ןַאד ,(ק"צ ןיא ןעדָאוװ

 ןעבירשעג הסנרּפ בילוצ .,ילַאטיװ פ"א ,טײברַאײטרַאּפ עויטַאריּפס

 /-רַאטייל "?ָאוָאלס עיִאנדאּפַאז-ָארעװעפ, טַאלבנָאט רענליו םעד ןיא

 .ןעלַאיציניא יד דעטנוא רעדָא טפירשרעטנוא ןהָא ןעלקיט

 "דנוב רעד ןעוו ,1908 ,רעבָאטקָא ןופ עיצולַָאװער רעד ךָאנ

 -עגנָא טָאה סע ןוא ןעראוועג טריזילַאנעל סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןיא

 רעד  ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןאנרָא רעלַאנעל רעד ןהעגסױרַא ןעביוה

 טָאה רעבָא ,ננוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער-ףעש ןעוועג רע זיא ,"רעקעוו

 ,ןערָאװעג טריטסערַא ,ןערעמונ 10-9 ַא רָאנ ןעזָאלוצסױרַא ןעזיווַאב

 עטייו יד ןיא ןערעו טקישרַאפ טלָאזענ ןוא םישדח 8 ןעסעזענּפָא

 -עג טקישענסיורַא טייהקנַארק ןייז בילוצ ,דנַאלסור-ןופצ ןופ תומוקמ

 -סוד ןייק ןעמוקענקירוצ לַאנעלמוא ןעכינניא .דנַאלסיוא ןייק ןערָאװ

 ןיא טצעזאב ךיז ן'יקסוַאלסַאז ןוא ןע'םעדעמ טימ ןעמַאזוצ ,דנַאל

 ןאוו ,"אנובירט ַאשַאנ, טַאלבנעכָאװ סָאד ןעבענעגסיױרַא ןוא ענווָאק

 ןעט-15 ן'כָאנ .ןילַאט .י .װ פ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא ןעבירשענ טָאה רע
 ןע'םעדעמ טימ ,ענווָאק ןעזָאלרַאפ םימעטדיצילַאּפ בילוצ טזומעג רעמונ

 "ננוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רָאטקַאדעד סלַא ענליוו ןייק ןערהָאפעגקירוצ

 -עװ, ןעטכַאמרַאפ םעד טָאטשנַא) "גנונפָאה רעד , ןופ רעטעּפש ןוא

 ,ןעלקיטרַאטייל יד ןעבירשעגנ גָאט ַא רעביא גָאט ַא טעמכ וואו ,("רעק
 יד ךיוא טכַאמראפ ,190/ ,טסברעה ןיא טָאה טכַאמ יד יו םעדכָאנ

 -טימ ענירעכיא יד טימ ןעמַאזוצ ןערהָאפעגרעבירַא ,ןעגנוטייצ עגיזָאד

 ןערהָאפעגמורַא ,קצָאװטָא ןיא טניואוועג ,עשרַאװ ןייק ק"צ ןופ רעדילג

 -סלאמאד יד ןיא ןעבירשענ ,סעיצאזינַאנרָא עשידנוב יד רעביא טּפָא

 "רנוב ןופ עמיטש ) ײטרַאּפ רעד ןופ ןעבאנסיוא עלאנעלנוא עניד
 ןעמַאזצ 1012 ןיא .ב"מז עלַאנעל ערהיא ןיא ךיוא יוװ ,(,דנַא ןוא
 יד ןערהיפ וצ סעדָא ןייק ןערהָאפענּפָא סעפַאר ,מ ןוא ן'רתפא טימ

 ןעוועג ןענייז יירד עלַא םנה ןוא ,עמוד רעט-4 רעד וצ עינַאּפמַאק?הַאװ

 ןוא עשיסור א ןעבעגוצסיורַא ןעבענעגנייא ךָאד ךיז טָאה ,לַאגעלנוא



 ס9ס | | (טראטשנצוייא היצשיְו ןידוי .י

 ייז ןעמ טָאה ןעלהַאװ יד רַאפ גָאט ַא רעבָא ,גנוטייצ עשידיא ַא

 ,עיפַארנַאטַאפ דעד ןֶָא טנעקרעד ןעמ טָאה ן--י ןוא ,םריטסערַא

 ןעטשרע ןייז טניז ענַארכָא רעסעדָא רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 ןעדאוועג טּפשמ'רַאפ רע ןזיא ,ענליוו ןייק טכַארבעג ,18960 ןופ טסערַא
 בילוצ רעבָא ,טנַאק רעמירַאנ ןיא רהאי 4 ףיוא ןערעוו טקישראפ וצ

 ןעװעג קנַארק טייצ עגנַאל ַא ןעדהֶאי עגנוי יד ןיא ךָאנ) טייהקנַארק
 -ַארטסַא ףיוא ןעראוועג ןעטיברַאפ םהיא םיראנ זיא (ןעננול יד ףיוא

 ,עינרעבונ רענאכ

 1916 ביֹוהְנֶא טניז ,ראי-ינרָאשט ןיא טבעלעג רהָאי 2 עטשדע יד
 ןוא וויטַארעּפָאַאק-םוסנָאק ןעסיורג א טרהיפעגנָא ואוו ,ןַאכַארטסַא ןיא

 דעד ךָאנ ,"רָאטַארעּפָאָאק יקסנַאכַארטסַא, ןאגרֶא םעד טריטקַאדער

 -עוַאב רעגיטרָא רעד ןיֵא לייטנא ןעסיורג ַא ןעמונעג עיצולָאװער ץרעמ

 ןוא טעטימַאקריפסיױא ןעלאינרעבוג ןופ רעציזדָאפ רעטייווצ סלא גנוג

 -עפנָאק רעד ךָאנ ,1917 ,לירּפא טניז .ָארויב טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ

 ,טײברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא ןיירַא קירוצ ,ב"טּפ ןיא "דנוב , ןופ ץנער

 ןיא רדסכ טבעלעג ק"צ ןופ דעדילנטימ ענירעביא יד טימ ןעמַאזוצ

 -עּפָאָאק-םוסנָאק םעד ןיא רעציזרָאפ סלַא טייברַאעג ךיוא ואוו ,קסנימ

 .עוקסָאמ ןיא טצעלוצ ןוא לעמָאה ןיא ךָאנרעד ,"טייקנינייא , ןויטַאר

 ץנערעפנָאק רעטצעל ןייז ףיוא ,"דנוב , ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ
 רעד וצ רעבירַא ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ ?ייט א ןעוו ,עװקסָאמ ןיא

 -ָאס ןעגיטרָא ןופ דילנטימ ַא ןעווענ ,עווקסָאמ ןיא ןעבילבעג ,ּפ"קר

 -נעטַאר רעד ייב טנידעג ,קירבַאפ רעשימעכ ַא ןוֿפ טַאנעלעד סלַא טעוו

 -יטסניא , ןיא רעטעּפש ,וויכדַא ןערענָאיצולָאװער ןיא עטשרעוצ טכַאמ

 -עדלאיצָאס ןיא גיטייצביילג טייברַאעג ,"סלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ טוט

 -ילטע ,(סעקיוועשנעמ) .ּפ .א .ד .ס .ר רעד ןוא "דנוב , ןעשיטַארקָאמ

 ,1921 ,רעבמעווָאנ ןיא לָאמ עטצעל סָאד --- טריטסערַא ןעוועג ֿלָאמ עכ

 -עגכרוד םירבח עטריטסערַא ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ יו םעדכָאנ ןוא

 ןעראוועג טקישעגסיױרַא ,1992 ,רָאונַאי ןיא ,קיירטש-רעננוה ַא טכאמ

 רעד ןופ דילנטימ סלא ןילרעב ןיא טבעלעג טָאה ,דנַאלסיױא ןייק

 .ד .ס ןופ ןוא .פ .א .ד .ס .ר רעד ןופ עיצַאנעלעד רעשידנעלסיוא

 .ןירַאּפ ןיא רע טבעל טצעי ,"דנוב,



 (*,ןיקסעפ לאומש .רד

 הר/תעי-/ הקץ וץת ב : טי 1 ֹ + היד ,

 ,18/1 ןיא ענליוו ןיא ןעראוועג ןערָאבעג זיא ןיקסעּפ לאומש .רד

 םעד ןופ ל?עקינייא ןא ,רחוס ןעזייא םענעהעזעגנָא ןא ןופ ןהוז סלא
 רהאי א זיב ,ןיקסעּפ בקעי 'ר ,זילק סעליימאר ןיא הבישי שאר
 לוש-לַאער רענליוו רעד ןיא ןעמּוקעגנָא ןַאד ,רדח ןיא טנערעלעג 5

 ,עינלעב ןיא רעינעשזניא ףיוא טרידוטש יז ןענידנערַאפ ן'כָאנ ןוא

 -סלאד

 ןיקסעּפ לאומש .רד

 טריציטקארּפ ןוא ןיצידעמ טרידוטש ,עקירעמא ןייק קעװַא רעטעּפש

 ,רָאטקַאד-עניוא רענעהעזעגנָא סלא קראי ןינ ןיא

 -ןלאוער רעד וצ ןענַאטשענוצ רע ןיא טנענוי רעד ןיא ךָאנ

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקוסקעל (* |

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזיור ןמלז
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 97 ןיקסעּפ לאומש .רר =

 ,רעדורב ןערעטלע ןייז ןופ העּפשה רעד קנַאד א גנונעװוַאב רערענָאיצ
 -ורב רערעגניא ןייז ךיוא) ןיקסעּפ לארשי טסילַאיצַאפ ןעטנַאקַאב םעד

 סנעטצעל ,"דנוב , ןופ רעוט ַא ןערהָאי טניז ןזיא ,ןיקסעּפ בקעי ,רעט

  רערהיפ יד ןופ רענייא ןעװעג עקירעמא ןיא רע ןיא ,(זירַאּפ ןיא
 ןעמאזוצ ,1899 ןיא  .גנונעוַאב רעשיטסילאיצַאס רעשידיא רעד ןופ
 --עטייברא יד טעדנירנעג ,ןאמרענניא .ַא ןוא .ס ןוא ןואטס .נ טימ

 -ַָאקע עשיטילָאּפ רעטייברַא טימ ןענרעל טנעלפ'מ ואוו ,לושסגנודליב

 ,טפַאשנעסיװרוטַאנ ,גנונעוַאב רעטיײברַא רעד ןופ עטכישעג ,עימָאנ
 ןוא רהָאי עכילטע טריטסיזקע טָאה ?לוש יד) ,וװ .זַא ןוא םזילַאיצָאס

 -רָאער ערעדנַא ןוא שטיווָאמיה .רד ,ןע'נידהָאגנ בקעי ןופ רעטעּפש זיא
 .("ניל לענָאשייקוידע, ןַא ןיא ןערָאװעג טריזינַאג

 יד ןופ ןעראוועג ןעדאלעגנייא ןיקסעּפ .רד ןיא טייצ רענעי םורָא

 ייז ראפ ןערהיפוצכרוד דנַאלננע ןייק ןעטַארקָאמעד לאיצַאס עשידיא
 -ַאב ךיז רע טָאה דנאלגננע ןיא ;דנַאל ן'רעביא רוט סנָאיצַאטינַא ןַא

 וינ ןייק גידנעמוקקירוצ ןוא גנוגעוַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעד טימ טנעק

 עשידיא יד ןעשיווצ עיצַארעּפָאָאק רַאפ טריטינַא ליפ רע טָאה ,קרָאי
 א "סטרעוװורָאפ, ןיא טרהיפענ ,1902 ,טסונוא טניז ןוא ,רעטיײברַא

 ַא ן'טלעו עוויטַארעּפָאאק יד, :גנולײטּפָא עכילטנעכעוו עלעיצעּפס

 ןופ רָאטקאדער ךיוא ןעווענ "סטרעוורָאפ , ןיא טייבראטימ רעד ץוח

 סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעטסנרע רהעמ ןופ טַאלבנעכָאװ א ,"טסיינ-טייצ,

 ,1909 ,.טּפעפ ןעט1 םעד טניז ןעבענענסױרַא טָאה "סטרעוורָאפ , רעד

 ,ןַאהַאק .בא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טשרעוצ) 1908 ,ינוי זיב

 טימ ןעבענוצּפָא ךיז טייקכילגעמ ןייק טַאהעג טינ רעבָא טָאה רעכלעוו

 ,(טפירשטייצ רעד
 רעד ןיא ?ײטנַא ןעוויטקא ןַא ךיוא ןעמונעג טָאה ןיקסעּפ .רד

 רענייא ןעװעג טייצ עסיוועג ַַא ןיא ןוא גנונעװַאב רעשיטסינָאינוי
 -ניא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיא רעד ןופ רעהעטשדָאפ עגינייוו יד ןופ

 רעכלעוו ,םזינָאינװי ןעלעירטסודניא םעד ןופ רעגנעהנָא --- ץנענילעט
 -אינוי ןעלענָאיסעּפָארּפ םענייר םעד ןענענ ףמַאק ַא טרהיפעג טָאה |

 -רַאפ טָאה רע .עיצארעדעפ רעטייברא רענַאקירעמַא רעד ןופ םזינ

 טייקכילצינ רעייז ןוא סקיירטס, : יו ,ןערושָארב ענינייא טכילטנעפע
 סָאװ, ;('קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנרעטניא, נ"פ) "דעטייברא יד ראפ

 .רעקארב םלעהליוו ןופ ,זרעביא "? ןעטסילַאיצַאס יד ןעליוו

 -רָאפ, ןיא רעטייבראטימ רענידנעטש ַא טצעי ןזיא ןיקסעּפ ,רד

 ןיא ,"דנוזעג ןענעוו ןעגַארפ, ,גנולײטּפא ןא טרהיפ רע ואוו ,"סטרעוו

 .םינינע עשיניצידעמ ןעגעוו רעזעל ןופ ףירב ףיוא טרעפטנע רע רעכלעוו



 (*יַאנטרַאּפ חג

 ,עיזערבדָאּפ ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא יֵאנטרַאּפ (לאיתוקי) חנ
 ןעמוקַאב .רעמערק ַא ןֹופ ןהוז א סלא ,18179 ןיא ,ענליו ןעבעל
 םעד טנידנעעג 1899 ןיא רע טָאה ,רדח ןיא גנוהיצרעד עטשרע יד
 רערהעל ַא ןעועג רהאי 8 .ענליוו ןיא טםוטיטסניא רערהעל ןעשידיא
 .ענוװַָאק ןיא ךָאנרעד ,ענליו ןיא טשרעוצ ,לֹוש רעשיניורק א ןיא

 וָאנמרַאּפ חנ

 -וועסּפ םעד רעטנוא טייקגיטעט עשיטסילַאיצַאס ןייז ןעביױהעגנָא טרָאד
 -ָאס ןעשידיא םעד ןופ ןערענָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג .חנ םינָאד
 -רא-5לאטעמ ןופ ןיירק ןעלאגעלנוא םעד ךיוא טרקיפעגנָא ,םזילַאיצ
 ןעשילוּפ םעד טימ ןעגנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג ,ןעקַאילָאּפ רעטייב

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל ('
 יי .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 0609 יָאנטרָאפ חג

 ןיא םהיא טימ ןעמאזוצ ,ערעדנַא ןֹוא יקצישטלוק רענָאיצולָאװער

 ןיא גרוברעטעּפ ןיא רהָאי 2 ןעסעזענּפָא ,ןעראוועג טריטסערַא 6

 ןייק רהחָאי 8 ףיוא ןעראוועג טקישרַאפ ןַאד ,"יטסערק , הסיפת רעד

 םורא ןיא רע ןענַאװ ןופ ,ריביס-חרזמ ,טנענענ רעקסנעדיק ,קסמוליא

 טלעטשענ ךיז ןוא עשראוו ןייק סַאּפ ןעשלַאפ ַא ףיוא ןעפָאלטנַַא 0

 -ויא םויה-דע ןיא ןיא ןוא ק"צ ןופ דילגטימ סלא "דנוב , ןופ טסניד ןיא

 | | .ײטרַאּפ רעד ןופ רערהיפ יד ןופ רענ

 טרהיפענ 1908 זיב רע טָאה ,ףעזוי םינָאדוװעסּפ םעד רעטנוא ךיוא

 ,ענליו ,קסנימ ,קסניוד ןיא טניואוועג ,ץנעטסיזקע עלַאנעלנוא ןַא
 ףיוא טצעזַאב 1908 ןיא ךיז טָאה רע ואוו ,עשראוו ,זדָאל ,קָאטסילאיב

 .גידנעטש

 .עשראוו ,גרובדעטעּפ ,ענווָאק ,ענליוו ןופ סעמרוט יד ןיא ןסעזעג

 -ןַא ידא ,עסערּפ עשידנוב עלאנעלנוא יד טריטקַאדער 1901 טניז

 רעד ןיא טנילײטַאב ךיז ךָאנרעד ."דנוב , םעד ןוא "עמיטש רעטייב

 -ארפ-סנעבעל  ןיא טכילטנעפערַאפ א"צ ,עסערּפ רעשידנוב רעלַאנעל

 -רַאפפָארּפ יד ןעגעוו ןעלקיטרַא עירעס א ,ףעזי פ"א ,1916 ,"ןעג

 .װ .זַא ןוא ןעטַארטַאטש יד וצ ןעלהאו יד ןענעוו ,ןענייא



 (*לַאטנעזָאר ַאונַא

 ,רעבָאטקָא ןעט1 םעד ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא לַאטנעזָאר ַאננַא
 -לעה עילימַאפ רעד ןיא ,עינרעבונג רענדָארג ,קסיוואקלאוו ןיא ,9

 רהָאי 0 ןופ .בוט-םוי-תופסות ןופ סוחי רהיא טרהיפ עכלעוו ,רעל

 סאוו ,ענדָארג ןופ טייו טינ ףיוה א ןיא דנענוי רהיא טכארברַאפ ןָא

 טָאה ,ליכשמ ַא דיא ַא ןוא רחוס רעכילנעמרַאפ ַא ,רעטָאפ רהיא

 -םיוא רעטעּפש .ננודליב עטשרע רהיא טרָאד ןעמוקַאב ,טרידנערַא

 -סגנודליב רענליוו ןיא ןירערעלזיוה סלַא ןעמַאזקע םעד ןעטלַאהעג
 -יזרעווינוא רענילרעב ןיא טפאשנעסיוורוטַאנ טרידוטש ,םוירָאטַארוק

 | .טגידנערַאפ טינ םוידוטש םעד רעבָא ,טעט

 .לַאטנעזָאר .ַאננַא

 רעד ןיא ענליוו ןיא ןערָאװעג ןעגיוצעגניירא 1894--1893 ןיא

 -רא דעשידיא רעד וצ רעבירַא ןאד ,גנונעװַאב רעשיטסינויצ-יבבוח

 םעד ןיב 1806 ןופ ניטעט זיא יז רעכלעוו ןיא ,גנונעווַאב-רעטייב

 ,"רנוב, ןופ דילנטימ סלא סייררעביא ןא ןהָא טעמכ ,גָאט ןעגיטנייה

 ךיז ךס א  .דנַאלסוד ןיא ייטראּפ רעד ןופ .ק ,צ ןופ ךיוא 1917 ןיא
 -נעסיוו-רעלוּפָאּפ ןעבענסיורא טימ ןערהאי עטשרע יד ןעבענענּפָא

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעמיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיפקעל (*
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 701 -י לָאטנטזַאר .ַאננַא

 ,שידיא ףיוא דעטייברא ראפ רוטארעטיל עשיטילַאּפ ןוא עכילטמאשי
 טימ ןעמַאזוצ "ןעטעטימָאק עשינָאגרַאשז , יד ןופ דילגטימ א ןעוועג

 ןיא םהיא טימ טַאהעג הנותח) ןַאמנַא-לַאטנעזַאר סחנּפ ןאמ רהיא
 ןיא .טקישרַאפ לָאמ יירד ,טריטסערַא לָאמ עכילטע ןעוועג 9
 ןופ דנַאטשפיוא ןעטנעפַאװַאב ןיא ?ײטנַא ןַא ןעמונעג 1904 ,ץרעמ

 -רַאֿפ ,("עקװָאנַאמָאר, קסטוקַאי ןיא עטקישרַאפ עשיטילַאּפ יד
 טימ ןעמאזוצ ,1908 ,רעבמעווָאנ ,ענרָאטַאק רהָאי 12 וצ טּפשמ

 סְלַא ,ענליוו ןייק ןעמוקענקירוצ ,טריטפענמא ,?רעקווָאנַאמָאר , עלַא

 םעד ןיא ויטקַא ןעוועג "דנוב , ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ דילנטימ

 יציפמ הרבח, רעד ןופ גנולײטּפא רענליוו רעד ןיא שידיא ראפ ףמַאק

 ה"מח רעד ןופ קעטָאילביב רעד ןופ ןירעדנירגטימ ןעוועג ,"הלכשה
 עשידיא עטסדנעטיײידַאב יד ןופ ענייא טציא זיא עכלעוו ,ענליוו ןיא

 ןיא ךיז טגילײטַאב 1918--1914 ןיא .ןעליוּפ ןיא ןעקעטָאילביב
 -ניק יד רַאפ ענליו ןיא ןעמייהרעדניק עשידיא עטשרע יד ןעדנירג

 ןעמונעג גרוברעטעּפ ןיא 191/7--1018 ןיא .עזָאלמייה יד ןופ רעד

 --1919 ןיא ,"עזָא, ןופ טייברַא רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא ?יײטנָא ןַא
 ,עניל-רוטלוק רעד ןופ טיײברַא קעטָאילביב ןיא טנילײטַאב ךיז 0

 -ידיא םעד ןופ ךילגטימ 1921 טניז .ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ ןַאד
 -- 1928 טניז ןוא ענליוו ןיא טעטימָאק-סגנודליב ןעלַאדטנעצ ןעש

 עלַארטנעצ רעשיפַארגָאילביב רעד ןופ ןוא ןעלױּפ ןיא א"שיצ רעד ןופ

 - | .ָא"וויי ןופ
 לַאטנעזַאר ַאננַא ןיא ,ןירָאטקָאדנָאצ א עיסעפָארּפ רעד טיול

 .טייברא-לושרעסיוא ראפ ןירעוט ןוא ןירערחעל סלא גיטעט טּפיוהרעד

 נ"א לושטנעוװוַא רעד ןופ ןירעטלַאװרַאפ ןעראוועג 1997---1991 ןיא
 רַאפ ךָאנ שידיא ףיוא לוש רעד ןיא טייבראעג) ענליוו ןיא ץרּפ "וי
 רעשידנוב רעד ןיא טנילײטַאב ךיז טייצ וצ טייצ ןוֿפ .(המחלמ רעד

 -ָאק טימ ןוא ןענַארפ עלעוטקַא ףיוא ןעלקיטרַא עניילק טימ עסערּפ
 ַא ןעבענענסױרַא לַאטנעזַאר לעװַאּפ טימ ןעמאזוצ .ןעצנעדנָאּפסער
 ."ןעקעטאילביב עשידיא יד ןוא םעטסיס-רעטעק , ןענעוו רושָארב



 (* ןייטשניײװ ןרהא-לאימחר

 ןיא ענליו ןיא ןעראוועג ןעדָאבעג ןזיא ןייטשנייוו ןרהא-לאימחר

 -יצרעד עטשרע יד ןעמוקַאב ,ןייטשנייו קחצי ןופ ןהוז סלא ,7

 -נעענ 1807 ןיא רע טָאה ,לושננאפנֶא רעשידיא שיניורק א ןיא גנוה

 -עג ןיא ןוא ענליו ןיא טוטיטסניארערהעל ןעשידיא םעד טניד

 ,ענעמשא ןיא לושסקלַאפ רעשידיא שיניורק א ןֹופ רערהעל ןערָאװ
 .עשראוו ןיא עלעטש רעכילנע ףיֹוא רעבירַא םורא רהָאי רֶאֹּפ א ןיא

 -ָאועַר םעד ןיא ןיירא רע ןיא לענניא רענירהעיב18 סלא ךָאנ

 ,טוטיטסניא-רערהעל םייב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,לעזיירק ןערענָאיצול

 -נירג רעד טניז .,ךעלזיירק-רעטייברא רענליוו יד ןיא טייבראעג טָאה

 ןיא ,ייטראּפ רעניזָאד רעד טימ ןעווענ ןעדנובראפ "דנוב , ןופ גנוד

 טריטּפָאאק רעטעּפש ,עיצאזינַאגרָא רעוועשראוו רהיא ןיא ןיירא 8

 ןופ רעהעטשרָאפ סלא ,1900 ןיא ,טעטימָאק ןעניטרָא ןיא ןעראוועג

 "ךנוב , ןופ ץנערעפנָאק רעטירד רעד ןיא טנילייטאב ךיז ,ענליוו

 רהָאפנעמַאזוצ ןעטרעפ ן'פיוא ,1904 ןיא ,(?ידּפַא ןעט-10 ,עשרַאוו)
 ןַאד טניז ןוא .ק .צ ןיא טלהעוועגסיוא ,קָאטסילַאיב ןיא ,"דנוב , ןופ

 ןופ רעהעטשרָאפ סלא  .ק .צ ןופ דילנטימ רענידנעטש ַא ןעבילבראפ

 ןערהָאפנעמאזוצ ענעדישרַאפ יד ןיא ךיוא לײטנַא ןעמונעג "דנוב

 -גנניסלעה ,סרָאפרעמעט ,זירַאּפ ,190/ ,ןָאדנָאל ןיא) ּפ"אדסר ןופ
 -ָאיצַאנ יד ןופ גנוטַארַאב רעד ןופ רָאטַאזינַאנדַא ןעוועג ,(סרָאפ

 "דנוב , ןופ קָאלב-לַאװ םעד ןופ ןוא 1912 ביֹוהנֶא סעּפורנ ד"ס עלַאנ

 ,עמוד רעט4 רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב עשראוו ןיא ס"פּפ ןוא

 ןופ סעיסערּפער ןענַאטשעגסױא לָאמנייא טינ זיא ןייטשנייוו ==
 -יס ןיא ןדאווענ טקישרַאפ 1917--1914 ןיא ..טכַאמ רעשירַאצ רעד

 ןייק עיצולָאװער-ראורבעפ רעד ךָאנ ןעמוקענקירוצ ןענַאװ ןופ ,ריב

 ,1917 לירּפַא ,"דנוב , ןופ ץנערעפנָאק רעט-10 רעד ףיוא ,דארננינעל

 ,קסנימ ןיא טצעזַאב ךיז .ק .צ ןופ רעציזרָאפ סלא טלהעווענסיוא

 ,ןיקמורפ רתסא ,רעטסעװש רערעטלע ס'יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ואוו

 ,דנַאלסור-סייו ןיא טייבדא-ייטרַאּפ יד טרהיפעגנָא
 -נָא יד ןופ רענייא ןעוועג רע ןזיא ןערהָאי עננַאל ןופ ךשמ ןיא

 -ינַאנרֶא רעד ןופ רעקיטקַארּפ רעטסנעהעזעגנָא ,"דנוב , ןופ רעדהיפ

 רע טָאה ,"דנוב  ןֹופ ןעּפיצנירּפ עשיטקַאט יד ןופ רעטיה ,עיצַאז

 ןופ עיגָאלָאליּפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*
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 2058 ןייטשנייוו ןרהא-לאימחר

 רעד ךָאנ .עיציזָאּפ עשיטסירטנעצ א ןעמונרַאפ המחלמ רעד תעשב
 רעד ןופ ל?עגילפ ןעטכער םעד ףיוא ןענַאטשעג עיצולָאװער ראורבעפ

 -רעטנוא ןייטשנייו טָאה עיצולאװער רעבָאטקָא רעד תעשכ ,יײטרַאּפ

 ןענעוו טקורעגסױרַא .טָאה ?לעשזקיוו, רעד סָאװ גנורעדָאפ יד טציטש

 -םקלאפ יד ןופ גנורינער עשיטסילאיצַאס עכילטייהנייא ןַא ןעדליב

 ןייז קנַאד ַא .טנעכערעגניירַא סעקיוװעשלַָאב יד זיב ןעטסילַאיצַאס

 ַא געט-רעבָאטקָא יד ןיא ןעדימענסיוא קסנימ ןיא סולפנייא ןעסיורגנ

 -עשלַאב ןוא סעקיוועשנעמ יד ןעשיווצ סיוטשנעמַאזוצ ןעטנעפַאװַאב

 ןופ רעגנעהנָא ןא ןעראוועג עיצולָאװער רעשטייד רעד ךָאנ ,סעקיוו

 .ףיוא עיצולָאװער יד טכַאמענכרוד ןייוכעלסיב .טכַאמנעטַאר רעד
 ,ץרעמ ,קסנימ ןיא "דנוב, ןופ ץנערעפנָאק רעט11 רעד ףיוא ,סקניל
 -לַאּפש ַא ןופ ײטרַאּפ יד טעװעטַארעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,9
 -ענ 1921 ןיא םידבח ערעדנַא טימ ןעמאזוצ טָאה רע ןזיב ,גנוט

 -מָאק , ן'טימ ךָאנרעד ןוא דנַאלסורסיי ןיא "?דנובמָאק , םעד ןעפַאש
 | .ּפ"ק ןיא ןעסָאנעגנירַא ךיז ?דנוב

 -סייו רעד ןופ סָאבעלַאב רעד טינ ריש ןעוועג טייצ רענעי וצ

 -טפַאשנעסיוו ןוא ןעשיטילָאּפ ן'םיוא קילבופעדנעטַאר רעשידנעלסור

 -םנירק ןעשידנעלסור-סייו ןופ ךדילנטיס 1920 ןיא .טיבענ ןעביל

 "ךנוב , ןופ טירטניירַא ן'כָאנ ,1921 ןיא ; טעטימָאק ןערענָאיצולָאװער

 -ךַאפ ןוא ק"אצ םוידיזערּפ ןופ דילנטימ ,דנאלסור-סייוו ןופ ּפ"קר ןיא

 ןופ ןעראסימָאק-סקלָאפ יד ןופ טָאר םעד ןופ רעציזרָאפ ןופ רעטעדט

 -רעד ,דנאלסור-סייו ןופ ּפ"ק ןופ ב"צ ןופ דילגטימ ,דנַאפסור-סייוװ

 -ער רעשיזינריק רעד ןופ טעטימָאקנענעג ןוא ק"צ ןֹופ ךיוא רָאנ

 ןופ ץוש ןוא טייברַא רַאפ טָאר ןופ רעציזראפ 1922 ןיא ,קילבוּפ

 עינעלָאק רעד ןופ דילנטימ 1928 טניז ,קילבוּפער רעשיזינדיק רעד

 טמענ .ר"סספ ןֹופ ןעצנאניפ רַאֿפ טַאירַאסימָאקסקלָאפ םעד ןופ

 ,טייברא עיצאזינַאלָאק רעשידיא רעד ןיא לײטנַא ןעסיורג ַא ךיוא

 -וצ טלהעוװעגסיוא ,192/7 ,ץרעמ ."דרעזענ, ןופ םולשַאב ן'טיול

 -עד סלַא ָאלבָאקסָאריּפַאל רעלטּפַאשנעפיו ןעשיסור םעד טימ ןעמאז

 ןעמוקַאב טינ טָאה רע רעבא ,עקירעמא ןייק "דדעזעגנ, ןופ ןעטאגעל

 ;עקירעמַא ןייק ןערהַָאפוצניירא ןעטַאטש יד ןופ שינביולרע ןייק

 -רָאפ ןעטביולרואַאב םעד ןופ םוקמ-אלממ סלא טמיטשאב 8 .ווָאנ

 | .שטיווָאדימס "דרעמָאק , ןופ רעציז:

 ,עּפַאנק ץנַאנ א ןעװעג ןיא טייקניטעט עשידארעטיל ס'?אימחר

 עשידנוב יד ןיא טכילטנעפערַאפ רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ןיולב

 ןענַארפ עלענַאיצַאזינאנרַא ןעגעװ טּפיוהרעד ,ןעלקיטרא ןעבאגסיוא

 | .גנונעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןוא



 (*,רעביל לכיז

 .1880 םודא ענליו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רעביל ?עכימ
 -ערבעה רעטסואװוַאב ַא ,(19081899) ןַאמדלָאנ קחצי ,רעטָאפ ןייז
 .ןעבעגעג טינ גנוהיצרעד עשידיא ןייק םהיא טָאה ,רעטכיד רעשיא

 ןירא תהירפ זיא ןוא ענליו ןיא עיזַאנמיג יד טכוזַאב טָאה רע
 -עפָארּפ סלא ניטעט ןעוועג ןוא גנונעװַאב רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא

 רעביל לכימ

 -עּפש ,רׁשֶא םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא "דנוב , ןיא רעוט רעלענָאיפ

 .קרַאמ ,רעב ,ווָאקַאסיא םינָאדוװעסּפ םעד רעטנוא ךיוא רעט

 עינרענע רענעטלעז ,טנעמארעּפמעט ןענידרעייפ א ןופ שנעמ א
 -נעצנעלג ַא ,טייברַא רערענָאיצולַאװער רעד וצ טייהנעבעגרעביא ןוא

 ןַא טליּפשעג רע טָאה ,שידיא ןיא ןוא שיסור ןיא רענדער רעד

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז

704 



 !08 רָצביל לבימ

 ןעועג .1905 טניז סרעדנוזַאב ,ײטרַאּפ רעד ןיא עלָאר ענידנערהיפנָא
 ןערהָאפנעמַאזוצ יד ןיא 1903 טניז טגילײטַאב ךיז ,ק"צ ןופ דילנטימ
 רעד ןופ ךיוא --- ?"דנוב , ןֹופ רעהעטשרָאפ םִלִא ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ
 -לוק רעשידיא רעד רַאפ טנַאטַאבעד-טּפױה ןעועג .ּפ .ַא .ד .ס .ר
 סעיסוקסיד עטמהיראב םתעשב יד ןיא עימָאנַאטיױא רעלאנָאיצַאנ-רוט
 רעד ןיא םגה ,ערעדנַא ןוא רענּפלָאטס יװ ,"רעסערפדנוב , יד םימ
 .טסילארטיינ א ןעוועג רע זיא ענַארפ רעלַאנָאיצַאנ-שידיא

 -עמא טכוזַאב "דנוב, ןופ טאגעלעד סלא רע טָאה 1906 ףוס
 ךעשיסור רעד תבוטל ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ןעטערטעגפיוא זיא ןוא עקיר
 ,גנוגעװַאב רעשיטסילאיצַאס רעד ןענעוו סעיצקעל ןעטלאהעג ,עיצולָאװער
 טימ עטַאבעד א ןיא ןעטָארטעגסיױרא ,190/ ,ראונַאי ןעט-28 םעד
 ,עיצקַאער רעד תעשב .ס"ס ןופ טַאגעלעד םעד ,ווָאכינרעשט-ילעינַאד
 ןעװעג ,ןייטשנייו ל?ַאימחרי ןוא חנ ,ן'שטיװַאמַארבַא טימ ןעמַאזוצ
 עלַאנעל ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ טקנוּפרעװש םעד ןעגָארטרעבירַא רַאפ
 ,ןע'נידוי ןעגענ עגַארפ רעגיזָאד רעד ןיא גידנעטערטפיוא ,סעיצַאזינַאגרַא
 ןייק וײטַארטסינימדַא טקישראפ 1910 ןיא .ערעדנַא ןוא ן'קאווטיל .א
 "דךנוב , ןופ רעהעטשרָאפ סלא ,דנַאלסיױא ןייק ןעפַאלטנא ,עדנָאלָאװ
 ןיא .ּפ .א .ד .ס .ר רעד ןופ ץנערעפנַאק רעד ףיוא טנילײטַאב ךיז
 -עפער א ןעטלַאהעג טָאה דע ַא"צ רעכלעוו ףיוא ,1912 ,טסוגוא ,ןיוו
 -רא רעד ןוא עיצאזינַאגרָא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד .ןענעוו טַאר
 -ראפ ןעװעג רע זיא המחלמ רעד תעשב  .יײטרַאּפ רעד ןופ טעב
 ,ייצילָאּפ ןופ טכיזפיוא רעטנוא ,.בונ רעראמאס ,קולוזוב ןייק טקיש
 רעשיסור רעניזָאד רעד ןיא עלָאר ענידנעההיפנַא ןַא טליּפשעג ךָאד
 .טָאטש

 -רעטעּפ ןייק ןעמוקעג רע ןזיא עיצולָאװער ץרעמ רעד ךָאנ
 -אלק-טשרע סלא ץַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא טסורעגסױרַא ךיז ןוא גרוב
 -רעטייברא ןיא "דנוב , ןופ רעהעטשרָאפ סלא ,רוניפ עשיטילַאּפ עניס
 -עג שטיוורוגןַאד ד"ס םעד ןוא ץאג ר"ס ן'טימ ןעמַאזוצ ,,טַאר
 -עג ,עיצַאדילָאסנָאק רעשיטסיװעשלָאביטנַא רעד ןֹופ רערחיפ רעד ןעוו

 -נוא יד ןערהיפ וצ גנורינער רעגילייווטייצ רעד ןופ ןערָאװעג טקיש |
 -עק ןענעג } דנַאטשּפױא םעד ןופ רערהיפ םעד טימ ןעננולדנַאהרעט
 . ,ןָאלינרָאק לארענעג ,ן'יקסנער

 -נַא ןעשיטעװַאס א ןיא טייבראעג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא
 ןיא ואוו ,טריטסערַא ןעוועג רע זיא ךָאנרעד ,ווָאטַארַאפ ןיא טלַאטש
 זיא רעטעּפש ,תונורכז ענייז ןעבירשעגנָא רע טָאה עמרוט רעװקסָאמ
 .ןָאטסעקרוט ןייק ןערָאװעג טקישרַאפ דע



 .שטיװַאמַארבַא .ר

 קַאװטיל .א

 (טײקכילגעזרעפ ןיז ןופ ץיטסירעטסַארַאב רעד ןצ ןעכירטש רָאּפ ַאְו

 -ניא ןוא עטסנידריווקרעמ יד ןופ רענייא ייד

 ךיא ןעכלעו טימ ,"רענליוו עטסטנאסערעט

 םוש ןהֶָא ןיא ,טנענעגַאב זיא סע ןעוו ךיז בָאה

 קַאוטיל לקעי םײזח -- קפפ

 ,ןַאמרופ רענליוו ןעמירָא ןַא ןופ ןהוז רעד
 -העש ןייק טינ ,רעניטכיזצרוק ,רענידעקניה ַא

 "יא ןייז ךרוד ,ןעראוועג קַאװטיל זיא --- רענ

 -נעזרעּפ ןייז ןופ טכַאמ רעד ךרוד ,חוכ םענעג

 -נעלג יד ןופ רענייא ,טנַאלאט ןייז ןוא טייקכיל

 יד ןופ רענייא ,ןעטסילַאנרושז ןוא ןעטסיצילבוּפ עשידיא עטסדנעצ

 -עזעגנָא יד ןופ רענייא ,דעקיטילָאּפ עטסטנַאסערעטניא ןוא עטסגיהעפ

 ןופ רענייא ,גנונעוואב רעטיײברַא רעשידיא רעד ןופ רערהיפ עטסנעה

 .רוטלוק רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ רעוט עטסלופטסנידרַאפ יד

 ילֶאּפ ס'קאווטיל ןעדיזירעטקַארַאכ וצ טרָא רעד זיא ָאד טינ

 ענינייא ןעבעג רָאנ לי ךיא .טייקניטעט עשירַארעטיל רעדָא עשיט

 .טייקכילנעזרעּפ ס'קַאװטיל ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ ןעכירטש

 ןיא ןירַא טגייל רעביירש רע'תמא ןוא רעניטכירפיוא רעדעי

 "ייא ןייז ןופ לייטכורב ַא ,חמשנ ןייז ןופ ?עקיטש ַא קרעװו ענייז

 לָאמַא טָאה רעקיטירק-רוטַארעטיל רעטמירַאב ַא  .עיפארנאיב רענעג

 ךיז רָאנ ךילטנענייא רעטכיד עסיורג ןערעדליש ךות ןיא זַא ,טנָאזעג

 רענעגייא ןופ עלעטיּפַאק א ןעבענעג סיוועג טָאה קַאװטיל ןוא .ןייֵלַא

 -ליפ רעד ןענעװ ןעבירשעג לָאמנייא טָאה רע ןעוו ,קיטסירעטקַארַאכ

 רעכילשנעמ רעד ןופ טייקניד'תוריתס רעטסנינייוועניא ןוא טייקגיטלעפ

 | .המשנ
 רעדייא ,רעלופ/תוריתס ןוא דעגיטלעפקיפ ןייז טנָאקעג טָאה סָאװ

 ? ןיילַא קַאוװטיל

 -עלּפ} א זיא רע ."ןומה , ןעשידיא ןופ סױרַא טמוק קַאווטיל

 ןייז ךיז טָאה ןוא טניואווענוצ ןעוועג טינ זיא סָאװ ,שנעמ ַא ,"רעעב

 ,דילק ןעטונ ַא וצ טשינ ןעניואוועגוצ טנָאקעג טשינ גנַאפ ןעבעל
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 -נעסיוא רעצנַאנ רעד וצ טשינ ,רעמיצ ןעלבַאטרָאפמָאק א וצ טשינ

 יוזא טימ טָאה עיצנענילעטניא עשיסור יד סָאװ ,רוטלוק רעטסנינייוו

 ַא ןופ רוטלוק יד ."רוטלוק-רעזירפ , יד ןעפורעגנָא גנוטכַארַאפ ליפ
 ןיא רענייטשסנעבעל ןעניסעמלענער ,ןערעביוז ,ןעטנעדרָאעגנייא-?יואוו
 -נעטש ןענייז ךעלּפענק ענייז .דמערפ ןעבילבעג ןוא ןעוועג םהיא
 ; ןעדנובעגסיוא םורק גידנעטש -- סּפינש ןייז ; ןעסירענּפָא ןעוועג גיד
 -עשעק ענייז ;טשטעװקוצ טוה ןייז ;טצוּפענ טכעלש לעוויטש ענייז
 יד טא ןוא ,ךעלריּפַאּפ ןוא ןעננוטייצ טימ טּפָאטשעננָא ?ופ סענ

 ןייק טשינ ן'קַאוטיל ייב ןעוועג זיא ננונדרָאמוא עכילרעסיוא עגיזָאד

 -- 1814 ענליוו ןוא .בעג ,קאווטול .א
 .1989 ,90 .טּפעס ,קרָאו ןונ ןוא .משעג

 -ירַאּפ ףיוא רעלטסניק יד ייב יו ,"עשירעלָאמ , ןייק טשינ ,עטכַאמעג

 עדנעלַאפפיוא עסיורג טימ ןויכב םורַא ןעפיול סָאװ ,סָאנרַאּפנָאמ רעז

 עגיזָאד יד עכלעוו רַאפ ןוא ןעסּפינש ענידרעטַאלפ עסיורג טימ ,טיה
 רעכלעו טימ ,"םרָאפיני, עשירעלטסניק ןימ ַא ןיא ?גנונדרָאמוא,

 -םוא ןייז טימ טריטעקַאק טשינ טָאה קַאװטיל ,ןיינ .ןעריטעקָאק ייז

 יד ,רֹוטַאנ ןייז ןעװעג טושּפ ןיא סָאד :ננוניישרעד רעטריזיליוויצ

 טָאה דע עכלעוו ,טנענוי רעשירַאטעלַארּפ רענליוו ןייז ןֹופ הביבס

 טייצ רעגיבלעז רעד ןיא רעבָא .ךיז טימ ןענארטענמורַא נידנעטש
 רָאנ ,רעטייווצ ַא ןעוועג קַאװטיל "ןעטריזיליוויצמוא םעד ןיא ןיא
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 -ביפ עטסלעדייא ןוא עטסנייפ יד ןופ רענייא :קַאװטיל רערעדנַא ןַא

 רעטריניפַאר ןופ ,עינָאמרַאה ןופ ,טייקנהעש רעטרַאצ ןופ רעבָאה

 -רוֿפ רענליו א ןופ ץכעלאש ןעשיטעטסע-טשינ םעד ןיא .רוטלוק

 ךרוד ,ןעטריניפַאר ןעטלעז א ןופ המשנ יד טבעלענ טָאה ןהוז ס'נאמ

 -נידריוקרעמ ַא טאהעג טָאה סָאװ ,טעטסע ןעטלעדייאראפ ךרוד ןוא
 ןוֿפ סנַאװנ ןעטסנייפ עמַאס ןעדעי רַאפ שוה ןערעכיז ןוא ןערָאלק
 | .רוטלוק-סטייהנהעש ןוא טייקנהעש

 טשינ ךיז טָאה טייקכילנעזרעּפ עטריצילּפמָאק ס'קַאוטיל רעבָא

 -רעעבע0פ :עזעטיטנַא רע'טושּפ רעניזָאד רעד טימ טּפעשענסיױא

 ןיא טבעלעג ןעבָאה תומשנ ענעדישרַאפ רהעמ ליפ ךָאנ .טעטסע

 | .םהיא

 -ייר טרעהעגנ םהיא טָאה סָאװ ,טנעקענ םהיא טָאה סָאװ ,רעדעי
 ַא רַאפ סָאװ ,סיױו -- ,ןעטפירש ענייז ןעזעלעג טָאה סָאװ ,גידנעד
 רעקיטירק ,טסימעלָאּפ רעזייב ןוא רענידעכעטש ,רעכילרעפעג ,רעפרַאש

 -נַא ןעוועג גידנעטש זיא סע .,ןייז טנָאקעג טָאה קאווטיל רענגענ ןוא
 ןוא רעננעג סלַא רעדייא ,טניירפ סלַא ן'קאוטיל ןעבָאה וצ רעמענעג

 | ,אנוש

 רענידוועניוב ןייז ,גנוצ עזייב ,עפרַאש ןייז ,רעדעפ עפרַאש ןייז
 םעד ךייא ייב ןעניפענוצסיוא טנָאמרַאפ נידנעטש טָאה סָאװ ,טסייג |

 ץיּבש םענעפילשענ םעד ןיהַא ןעקעטשניירַא ןוא טקנוּפ ןעטסכַאוװש

 תונמחר ןייק טסואווענ טשינ לָאמנייק טָאה ,רעסעמ-קיטירק ןייז ןופ
 -נינייהעניא יד .טעװענַאשעג טשינ םענייק טָאה ןוא רענגעג ן'פיוא
 -רעביא רעכילטפַאשלעזענ רעדָא רעשיטילַאּפ ןייז ןופ טייקכילרע עטס

 םהיא טָאה רעפמעק ַא ןופ טנעמַארעּפמעט רעקרַאטש ןייז ,גנוגייצ

 ןעװענַאש וצ ,ףמַאק ןיא ןעסימָארּפמָאק ןעכַאמ וצ ןעזָאלעג טשינ
 טָאה טסיזמוא טשינ .רעפטנע ןא נידלוש ןעביילב וצ ,רעננענ םעד

 ,קומ א יװ ױזַא טָא :"קומ א, : םינָאדװעסּפ םעד ןעמונעג ךיז רע

 ןענופעג נידנעטש רע טָאה ,טנעװַא ןענידרעמוז ַא ןיא ,רַאמָאק ַא
 -וצניירַא ידכ ,עלעטש עטסכילדניפּפמע יד אקוד רענגענ םעד ייב
 רעניבלעז רעד טֶא ןוא .לעכַאטש ןעפרַאש ןייז טימ ןיהַא ןעכעטש
 טָאה קַאװטיל רעניד'תונמחרבמוא ,רעפרַאש ,רעניציּפש ,רענידעכעטש

 טָאה ןוא המשנ עלַאטנעמיטנעס ,עטרַאצ ,עלעדייא ,עכייוו ַא טָאהעג

 ..ןענייױו רעדָא ןעדייל ןעצימיא נידנעהעז ןעגָארטרעבירַא טנעקענ טינ
 ךילנעזרעּפ םהיא טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי ןעגיטעטשַאב טעוו סָאד

 -ענ טָאה סָאװ ,טַאװירּפ טנענענַאב םהיא טימ ךיז טָאה סָאװ ,טנעקעג
 טפאשטניירפ טרהיפעג טָאה קַאװטיל םיטניא ןוא טרַאצ יוװ ,ןהעז
 רעדניק טפַאשדניירפ ןוא עביל ַא רַאפ סָאװ טימ ,רעדניקס עניילק טימ

 -ניק א ןעוועג טשינ .ן'קאווטיל וצ ןעניױצַאב ךיז ןעבָאה ןעיורפ ןוא
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 8 ןעװעג טשינ ;גינייווסיוא ןענעק טשינ לָאז רע סָאװ ,עלעדיל-רעד
 יד ייס ןענעק טשינ לָאז קַאװטיל סאו ,סנַאמָאר רעלַאטנעמיטנעס
 ,על'השעמ עט'מולח'ראפ א ןעוועג טשינ וויטַאמ םעד ייס ,רעטרעוו
 ןעצנאג םעד טימ ןעלהעצרעד ןענַאק טשינ סע לָאז קַאװטיל סָאװ
 ,רעמיורט ַא ןופ םזיטנַאמָאר

 ןעמ ןעו ,ןהעז טנַאקעג ןעמ טָאה סקַאװטיל ייווצ ךָאנ ןוא
 -ַאּפ רעד קַאװטיל ןעוועג ןיא רענייא : טקוקענוצ םהיא וצ ךיז טָאה
 -ָאס רעלַאקידַאר ,רעטנערברַאפ ,רעטסעפ ,רעטרַאה רעד ,רעקיטיל
 רַאפ שוח ןעפראש ַא טימ ,ּפָאק ןעשיטילָאּפ ןערעטכינ ַא טימ ,טסילַאיצ
 -ַאב ןעשיטסילאער ַא טימ ,ןעגנוחיצַאב-טכַאמ ןוא טכַאמ רעשיטילָאּפ
 טָאה רע .סימָארּפמָאק ןעשיטילָאּפ ןוא ףמאק ןעשיטילָאּפ ןעגעוו ףירג
 םעד ,ףמאק ןעשיטילָאּפ ןופ קינַאכעמ ערעניא יד ןענַאטשרַאֿפ ףיט
 .ןעגנוהיצַאב-ןעסַאלק ןוא ןעפמַאק עלַאיצַאס ןופ ייבעג ןעטסגייוועניא
 ,ןעֿפורפױא ןֹוא ןעלקיטרַא-טייל עשיטילָאּפ ענייז טנעיילעג ןעמ טָאה
 -מוא ,ןעגיד'תונשקע ,םענעטָאזעגטרַאה ַא ךיז רַאפ ןחעזעג ןעמ טָאה
 ןיא רעדיו ךיז טָאה ןַאד ןוא ,רעקיטילָאּפ-ןעסַאלק .ןעגיד'תונמחרב
 -נַא ןַא רָאג טקעלּפטנַא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ-שירַארעטיל ענייז
 ; רעטכיד רעד קַאוטיל ; רעוט-רוטלוק רעד קַאװטיל :קַאװטיל רערעד
 ,גָאלָאכיסּפ רענייפ רעד קַאװטיל ;טעָאּפ רעט'מולח'רַאֿפ רעד קַאוװטיל
 -עג ןעפמַאק עשיטילאּפ ןוא ןעגנוהיצַאב-ןעסַאלק יד רעטניח טָאה סָאװ
 ,המשנ רעכילשנעמ רעד ןופ ןעטרעוו עגיבייא 'יד ןענעקרעד וצ טבערטש
 ,ןעמַאש ןעכילשנעמ םעד ןופ

 רעד ןוא רוטלוק רענינייוונעסיוא ןופ רעטכַארַאפ רעד ,סַאװטיל
 רעד קַאװטיל ; טייקנהעש רעטסנינייוועניא ןופ רעבָאהביל רעגידרעייפ
 -ביל רעגיצרַאהכייוו ,רעלַאטנעמיטנעס רעד ןוא רעסַאה רעגידעכעטש
 ןוא רעפמעק-ןעסַאלק ןוא רעקיטילָאּפ רעטרַאה רעד קַאװטיל ; רעבָאה
 ןופ עגינייא רָאנ ןענייז סָאד -- רעמיורט ןוא רעטכיד רעד קַאװטיל
 רעּפרעק ןעטלעּפירקרַאפ םעד ןיא טבעלעג ןעבָאה סָאװ ,סקַאװטיל יד
 -יז סע .ןַאמרופ רענליו א ןופ ןהוז םעד ,דנַאפלעה לקעי-םייח ןֹופ
 ...קַאװטיל ןיא ןעוועג תומשנ רהעמ ליפ ,ליפ ךָאנ רעבָא ןענ

 ייוצ יד ןעלעטשנעגעקטנַא טוואורּפעג לָאמַא טָאה ענייה ךירנייה
 -על ,ןעשינָאמרַאה םעד ,רעטקַארַאכ ןעכילשנעמ ןופ ןעּפיט ערעדנוזַאב
 תוקפפ ןהֶא ןעבעל סָאד ןָא טמענ סָאװ ,ךירג ןעשיסַאלק ,ןעגידיירֿפסנעב
 ,ןעשיטּפעקס םעד ןוא -- ,טסנוק טימ םהיא טנײשרַאֿפ ןוא קיטירק ןוא
 סָאװ ,טכַארט ןוא טלעבירג סָאװ ,דיא ןעשינָאמרַאהנוא ,ןעשינָאריא
 ןילא ךיז טסיירעצ סָאװ ,ןעבעל סָאד טכוזרעטנוא ןוא טריקיטירק
 ףיוא .תוריתס עטסניניוװעניא ןעקעדפיוא טימ המשנ ענעגייא ןייז ןוא
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 ַא ןעװעג קַאװטיל ןיא קיטסירעטקַארַאכ ס'ענייה ןעמעננא לָאז ןעמ

 .ךירג ַא םעדעמ ןוא ,דיא

 רעד וצ גנַאגוצ ןערעפיט ַא טָאה עינָאלָאביסּפ ענרעדָאמ יד

 יָאיב עטסגיוײװעגיא יד טלָאװ רשפא  .ענייח יװ ,המשנ רעכילשנעמ

 -גיהעפ ענייז ןופ עטכישעג-סגנולקיװטנַא יד ,ן'קאווטיל ןופ עיפַארג

 עטנאסערעטניא ןא ןעוװעג ןעטייהנעדישראפ עשינָאלָאכיסּפ ןוא ןעטייק

 דערפלַא ןופ רעגנעהנָא ןוא גָאלָאכיסּפ םענרעדָאמ ַא רַאפ עבאגפיוא

 | ,רעלדא

 שיזיפ ,סופ רעקנַארק ןייז בילוצ ,ךיז טליפ סָאװ ,לעּפירק ַא

 ,ןצבק ַא ןופ ןהֹוז רעד ;סַאנ ןיא םירבח ענייז יבנל גיטרעוורענימ

 ענענַאטעגנָאטוג יד יבגל ניטרעוורענימ לַאיצָאס ךיז טלהיפ סָאװ

 "טכער ןופ דניק א ;ןערעטלע עכייר יד ןופ ךעלרעדניק ערעביוז ןוא

 יבגל גיטרעוורענימ לאנָאיצַאנ ךיז טלהיפ סאוו ,ןערעטלע עשידיא עזַאל

 -גיטרעוורענימ עכַאפיירד עניזָאד יד טָא -- ,"םיא'יונ , עגיטכעמלא ,יד

 -םייח םעניילק םעד ןופ המשנ עניהעפ ןוא עטבַאנַאב יד טָאה טייק

 ךרוד "ןעריסנעּפמָאק, ,ןעכיילגסיוא ,ןייז וצ רבוג טבערטשעג ?קעי

 ,ןעטייקגיהעפ ענעי ןופ גנולקיווטנא עקרַאטש ןוא עכייר סרעדנוזַאב א

 דניושעג יוזא ןעפיול טינ ןעק רע .טלהיפענ ךיז ןיא טָאה רע סָאװ

 סיוא םהיא ןעכַאל סָאװ ,רעדניק יד רעבָא ,ךעלגניא ערעדנַא יד יו

 ןעוװ ,רדח ןיא טמעשרַאפ ןוא טמוטשרַאפ ןערעוו ,סופ ןייז בילוצ

 ןייז ןופ טייקנילפ יד ןוא טייקדניושעג יד סיױרַא טזייוו ?קעי-םייח

 ןיא רע ןַא ,ליפענ רעכילרעניא רעד ןוא .דנַאטשרַאפ ןייז ןופ ,ּפָאק

 טגניוצ ,רעדניק ערעדנַא יד יבנק גיטרעוורענימ ךילרעּפרעק טראפ

 ,טייהנעגעלעגרעביא עגיטסייג ןייז ?ןעדיסנעּפמָאקרעביא, וצ םהיא

 רעד רע ןיא גיטסייג זַא ,ןעלהיפ ערעדנַא יד ןעזָאל וצ םהיא טפוטש

 -עטש ,ףרַאש זיא רע .רערעטיישעג רעד ,רערענילק רעד ,רערעקרַאטש

 .טיירטש ןיא ניד'תונמחרבמוא ,גיציּפש ,גיכ

 ןופ ןהוז ןעמירַא םעד ןעגעג רעביא ךיז ןעמענ רעדניק עכייד יד

 ,הרות רעדנַא ןַא טקעדטנא רעבָא טָאה רע -- ,ןַאמרופ ןעמירָא ןַא

 -לַאיצָאס ערעדנא ןענָאילימ ןוא םהיא טינ סָאװ ,געווסיוא רעדנַא ןַא

 -ָאס יד ןעשעלוצסיוא ,ןעכיילנוצסיוא געווסיוא םעד --- עטקירדרעטנוא

 רעלאיצַאס רעד ןעגעוו ערעל יד ןיא סָאד :טייקגיטרעוורענימ עלאיצ

 םעד ןעגעװו ערעל יד ,ףמאק ןעלאיצַאס ןענעװו ערעל יד ,טייקכיילנ

 רַאפ רעכליב לאיצַאס ןוא שילַארָאמ זיא סַאלק רעטקירדרעטנוא רעד ןַא

 םזיסקרַאמ ןופ הרות יד  ,רָאטַאטַאולּפסקע םעד ,רעקירדרעטנוא םעד

 "עג ןיא --- עיצולאווער רעלאיצָאס ןיא ןעביולג רעד ,םזילאיצאס ןוא

 עטגידיילאב ןוא עטעדנואוראפ יד ןעכלעו ףיוא ,געוו רעד ןערָאװ

 רעלַאיצַאס ןופ גנוזיילסיוא יד ןענופעג טָאה ן'לקעי-םייח ןופ המשנ
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 -וצ א ןיא ןעטניזַאב א ןופ ךיז ןעלדנַאװראפ וצ געוו םעד ,טפַאשטכענק
 .רעניז ןעניטפניק

 יד ,טייקגיטרעוורענימ רעלאנאיצַאנ ןופ ?יפענ סָאד ךיֹוא רעבָא
 ןיא דיא ןעזָאלטכער םעד ןופ גנורעדינרעד ןוא גנוקירדרעטנוא עפיט
 ס'קַאװטיל ןיא ןעראוועג ?טריסנעּפמַָאקרעביא, זיא דנַאלסור ןעשירַאצ
 -עג ןעצלָאטש םעד ךרוד ,םזיִלַאנָאיצַאנ ןערענָאיצולָאװער ךרוד המשנ
 ,טייקשידיא ןופ טייקניטרעווכיוה ןוא טייקגיטרעווכיילג רעד ןוֿפ קנאד
 ןיא סאוו ,גנוגעוואב רעלאנָאיצַאנ רעשידיא ןופ ,רוטלוק רעשידיא ןופ

 ןופ לאעדיא ןעלאיצַאס םעד טימ ןעדנובראפ ןוא ןעטכָאלפעגכרוד גנע

 ,טייהיירפ ןוא טייקכיילג רעניײמעגלַא

 -רעוורענימ עשיזיפ ןייז ,םומ רעשיזיפ ס'קַאװטיל זיא ױזַא טָא
 -ימ רעלאנָאיצַאנ ןוא רעלאיצַאס רעד טימ ןעמונעגנעמאזוצ טייקניט

 רענילָאמַא ןיא דניק ןעשירַאטעלָארּפ ןעשידיא ןא ןופ טייקניטרעוורענ

 -מָאק ןוא רעלופ-תוריתס רענעי ראפ טָא רוקמ רעד ןעראוועג ,ענליוו
 ,טייקכילנעזרעּפ רעצנאג ס'קאווטיל ןופ טיײקניטלַאטשענליפ רעטריצילּפ

 .ןעכירטש רָאּפ א רָאנ ןענייז טקרעמעננָא ָאד בָאה ךיא סאוו סָאד

 ,טולב ןוא שיילפ ןענידעבעל טימ טעלעקס םענעקורט םעד ןעליפנָא

 תוהמ ןעטסגינייוועניא ס'קַאװטיל ןופ עיפַארנָאיב ע'תמא ןַא ןעביירשנָא

 .טפנוקוצ רעד ראפ עבאנפיוא עטנאסערעטניא ןא זיא סָאד ---

 יד ןֹופ רענייא ןיא רע :עיפארגָאיב ַא טנידרַאפ טָאה קַאװטיל

 םעד ןופ ןהיז עטסלופטנַאלַאט ןוא עטסדנעצעלנ ,עטסטנַאסערעטניא

 ןוא עטסטנאסערעטניא יד ןופ רענייא ,קלָאפ רעטייברא ןעשידיא

 ןעסקאווענפיוא ןזיא טינ ןעוו ןענייז סָאװ ,ןעטלַאטשענ עטסשיטַאּפמיס

 ."אטילד םילשורי, ןופ ןעדָאב ן'פיוא



 (*סעפַאר השמ

 ןעט3 םעד ,ענליו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא סעפַאר השמ

 -שרע יד ןעמוקאב ,םירחוס-ןייוו ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,1888 ,רעבמעווָאנ

 ןוא לוש-סגנאפנָא עשיסור א טכוזַאב ךָאנרעד ,רדח ןיא גנוהיצרעד עט

 רעבָא ,עיזַאנמיג ןעסַאלק 8 ףיוא ןעמַאזקע ןעבענענּפָא ןרעטסקע סלַא

 ךיז ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב דעד ןיא ןערָאװעג ןעגיוצעגניירא הירפ

 .טײברַא-ייטראּפ רעד ןעבעגנענּפָא ןעצנַאגניא

 -שרע םוצ ,שטיווערוג השמ ןופ סעצָארּפ םעד ןיא ,1909 םורַא

 ןעט:14 ןיא ןעסעזעגּפָא םישדח 6 רע ןיא ,טריטסערַא לָאמ ןעט

 .לעבור 1,000 ןופ תוברע ףיוא ןערָאװענ טיײרפַאב ,ענליוו ןיא רעמונ

 -טרעקעל םעד ןופ ןערָאטַאזינַאנרַא יד ןופ רענייא ןעוועג רעטעּפש

 ןעוועג 1906 ןיא .לָאוװ-ןָאפ רָאטַאנרעבונ רענליוו ן'פיוא טַאטנעטַא
 טגיליטאב ךיז ,ענליו ןיא טּפיוהרעד ךָאנרעד ,לעמָאה ןיא ניטעט

 ןיא .גרעבמעל ןיא "דנוב, ןופ ץנערעפנָאק רעט-8 רעד ףיוא ַא"צ

 יציפמ , ןופ גנוטַארַאב רעד ףיוא ענליוו ןופ טַאנעלעד ןעווענ ,0
 ןופ ץנעדעפנָאק רעט-9 רעד ףיוא .1911 גרוברעטעּפ ןיא "הלכשה

 ןיא ןעראוועג טקישרַאפ רעטעּפש ,ק"צ ןיא ןיירַא ,1912 ןיא ,"דנוב

 -עג ןוא גרוברעטעּפ ןייק ןעפָאלטנא ןענַאװ ןופ ,סעינרעבונ-ןופצ יד

 -עגנָא 1916 ראונַאי .גרעבנעסייו .? פ"א ײטרַאּפ רעד ןיא טיײברַא

 ;"טרָאה ןופ גנוטַארַאב רעד ףיוא עיצַאנעלעד עשידנוב יד טרהיפ

 גנוטַארַאב רעניזָאד רעד ןופ טכירַאב םעד טלעטשעגנעמַאזוצ שיטקאפ

 ן'ךילרע טימ ןעמַאזצ ק"צ ןופ דילגטימ סלא .(1916 ,גרוברעטעּפ)
 -סודניא-שירעטילימ יד ןופ רעטיײבדַא יד ןעשיווצ גיטעט ןעוועג

 -עּפ ןיא טייברא ערענָאיצולָאװער יד גידנעריפנָא ,ןעטעטימָאק עלעירט

 יי | ,גרוברעט

 ,ןעראוועג טריטסערַא סעפַאר זיא ,1916 ןיא ,המחלמ רעד תעשב

 -רָאפ סלַא ןוא טיירפַאב םהיא טָאה עיצולָאװער רַאורבעפ יד רעבָא

 . םעד ןיא טגילײטַאב ךיז "דנוב, ןופ ק"צ ןופ (רַאטערקעפ) רעהעטש

 עטשרע יד ןערימרָאפ םייב טעוװָאס רענרוברעטעּפ ןופ םָאקריפסיוא

 ײטרַאּפ רעד ןיא ןעמונראפ טייצ רענעי וצ ,גנוריגער ענילייווטייצ

 -ַאזוצ ןעשידיא םענײמעגלַא ןא רַאפ ןעועג .עיציזַאּפ עטכעד ַא

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיפקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 2153 | טצפַאר השמ

 -ראפ יד ןערהיפוצנא ק"צ ןופ ןעראוועג טקישעג ךָאנרעד ,רהָאּפנעמ
 יד ןיא עלָאר עטסוװטקַא יד טליּפשעג ,עניַארקוא ןיא טייקגיטעטיייט
 ןעצנַאג םעה ןוא עיצולָאװער רעשיניַארקוא רעד ןופ ןעשינעהעשעג
 -םיױורַא עיצולָאװער רעשטַייד רעד ןיב .ןערהיא דָאירעּפ ןעטשרע
 םלַא סעקיװעשלָאב יד ןענעג ןעלקיטרַא ןוא סעדער ןיא ןעטערטעג
 -נָא ךיז טָאה עיצולָאװער רעשטייד רעד ךָאנ ."דנוב , ןופ רערהיפ
 -ענ טָאה רע ןוא סקניל ףיוא ן'סעפַאר ןופ עיצולָאװע יד ןעביוהעג
 -יַארקוא ןיא "דנוב, ןופ גנוטלַאּפש רעד ייב עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 טרהיפעג ?עטניניײארַאּפ,, .יד ןֹופ רערהיפ עקניל יד טימ ןעמַאזוצ = .ענ
 -רַאּפ עשיטסינומָאק עשידיא ַא ןעדנירג ןענעװו ןעגנולדנאהרעטנוא
 ,"רנוב  ןופ ןעטנעמעלע ענידנעריזינומָאק יד ןעגינייאדאפ ךרוד ייט
 | ,.ס"ס ןוא ס"י

 ,"דנובמָאק, םעד טעדליבעג סעּפַאר טָאה ,1919 ,ץרעמ ביֹוהנֶא
 -ומָאק םעד טימ ןעסָאנעגפיונוצ ,1919 ,יַאמ ןיא ךיז טָאה רעכלעוו
 -ומָאק ןעשידיא, םעד ןיא "?עטגינייארַאפ, יד ןופ לענילפ ןעשיטסינ
 ןענעו טערקעד םעד טע'מתח'עג טָאה רע  ,"דנַאברַאפ ןעשיטסינ
 ,סעיצוטיטסניא עכילטפַאשלעזעג עזַאושזרֹוב עשידיא יד ןעכַאמרַאפ
 .עלָאד ענעהעזעננָא ןַא טליּפשעג ןייֵלַא רעהירפ טָאה רע עכלעוו ןיא
 ןיא ןעסָאגעננײרַא ךיז ?דנַאברַאפמָאק , רעד טָאה ,1919 ,טסוגוא ףוס

 ן'סעפאר ןופ טייקגיטעט יד טרעהעגפיוא טָאה ןַאד טניז ןוא ,ּפ"ק רעד

 .רעוט ןעשידיא ןעלעיצעּפס ַא ןופ סלא

 רע ןזיא ,1920 רעמוז ,המחלמ רעשיליוּפ-שיטעװַאפ רעד תעשב

 ןייק עווקסָאמ ןיא טכַאמ רעלַארטנעצ רעד ןופ ןעראוועג טקישעג

 -עיצַאדיװקיל רעשיווטיל-שיטעווָאס רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא ענליוו

 ףוס ,ענליו ןופ עיצַאוקַאװע יד טרהיפעגכרוד טָאה ןוא עיסימָאק

 רעד ןופ רַאסימָאק א טנָארּפ ן'פיוא ןעוועג ךָאנרעד ,1920 ,טסוגוא

 ירא ןופ רערָהיּפ עטסגיטכיוו יד ןופ רענייא רעטעּפש ,ײמרַא רעטיור

 -עלטסניק םעד ןופ רעטייל -- סנעטצעל ,עװקסָאמ ןיא טַאר-רעטייב

 .עוקסָאמ ןיא "אניקווָאס , ןופ ל?ײטּפָא ןעשיר

 ףורַאב ןופ ,(1876 .בעג) סעּפַאר ?יאאכימ רעדורב רערעטלע ןייז
 ,עוטסמעז רעד ייב טלעטשעגנָא ןערהָאי עגנַאל ,ןיצידעמ רָאטקָאד ַא
 ."דנוב, ןופ רעקיטַאּפמיס ַא

 רָאטקָאד ,(1890 .בעג) סעפַאר קחצי ,רעדורב רערעגניא ןייז
 "עזָא; ןופ ראטערקעס סלא ניטעט ןעוועג ןערהאי ענינייא ,ןיצידעמ

 ,ענליו ןיא "דנוב , ןופ רערהיפ יד ןופ רענייא סנעטצעל ,ענליוו ןיא

 -עד ןיא טנעמטראפעד ַא ןופ רָאטקעריד ,טַארטַאטש ןופ ןַאמטַאר

 .עסַאקנעקנַארק רענליוו



 (ןַאסניװעל-טדַאטשנעזייא אבויל

 ענליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןיא ןָאסניװעל-טדַאטשנעיײא עבויל

 ,גנוהיצרעד עטוג ַא ןעמוקאב .עילימַאפ רעכייר א ןיא 1886 ןיא

 ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,דנַאלסיוא ןיא טרידוטש רעטעּפש טָאה

 ,גנונעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד וצ ןענַאטשענוצ שטילוסַאז ארעוו

 ןָאסניוװעל-טדאטשנעזייא אבוול

 םורא  ,רוטַארעטיל עלַאנעלנוא ןעריטרָאּפסנַארט טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ,ץינערנ רעד ףיוא ןערָאװעג טריטסערא 2

 גינייו רעבָא יז טָאה ,טייקכילנעזרעּפ עקרַאטש ,ענידריווקדעמ ַא

 ךיז טװאורּפעג יז טָאה ,עמרוט ןיא גידנעציז ,ןוא ךיז ןיא טביולנעג

 ןופ ןעזָאלרעביא טגעלפ יז סָאװ ,סעיצרָאּפשיײלּפ יד טימ ןע'מס'ראפ

 ןופ עיגָאלָאלופ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 518 .ןָאסניװצל-טרַאטשנעזיײא  אבויל |

 -עג ןעװעג .ןוז רעד ףיוא ןעליופ טזָאלעג ךָאנרעד ןוא ןעגָאטימ יד
 -נעגיל ,ףיילש ַא טימ ןעקיטשרעד טוװאורּפעג ןַאד ךיז ,קנַארק ךילרעפ
 יז ןוא ןעלכרָאכ רהיא טרעהרעד טָאה ךַאו יד רעבָא ,טעב ןיא גיד
 ןיא ןײרַא יז זןיא ,ענליוו ןיא 1898 םורַא ןעמוקענ .טעװעטַארעגּפָא
 -עווַאב-רעטייברא רעשידיא רעד ןֹופ ןערענָאיּפ יד ןופ לעזיירק םעד |

 -ינַא רעד וצ ןהענרעבידַא רַאפ עטשרע יד ןופ ענייא ןעוועג ,גנוג

 יד טעברַאענסױא רעמערק .א טימ ןעמאזוצ ,שידיא ףיוא עיצַאט

 טעדנירגעג רעטעּפש טָאה עכלעוו ,עיצאזינַאנרָא רעד רַאפ םַארגָארּפ

 טשרעהַאב טינ םנה ,ןערושַארב רָאַּפ ַא ןעבידשעגנָא ."דנוב , םעד

 | .ךארּפש עשידיא יד נונעג

 -קעװַא (ןידוי) טַאטשנעזיא ןַאמ רהיא טימ יז ןיא 1893 ףוס
 -וקענקירוצ םורַא רהֶאי ןעבלַאהטרעדנַא ןיא ,ןילרעב ןייק ןערהָאפעג

 ,קָאטסילאיב ןיא ן'יקסנַאשזאג טימ ןעמאזוצ ןערָאװעג טריטסערַא ,ןעמ

 ,ןןאמ רהיא טימ ריביס ןיא טקישראפ ןעוועג רהָאי 4 ןוא

 ואו ,קראי וינ ןייק ןערהָאפענקעװַא יז ןיא ןעמוקקירוצ ן'כָאנ

 -טסבלעז ןעגנַאגַאב רשפא) ןעברָאטשעג (1903 ןיא) ןעכינניא זיא יז
 .(ענַאװ ןיא עטיוט ַא ןענופענ יז טָאה'מ : דרָאמ



 .ןירוׂשי טיפע
 טטננננננ נמאס נט גמ

 ,רעפמעק סטייהיירפ רענליוװ

 ןופ עלעגיו יד סלַא טכַארטַאב טרעוו עכלעוו ,ענליוו טָאטש יד

 -סידא קפס ןהָא טָאה ,גנונעווַאב רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעד

 ,ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעוט-ןערענָאיצולַאװער ?הָאצ עסיורג א ןעבעגעג
 עסיורג א .עיצולָאװער רעשיסוד רעד ןופ ןעּפורג ןוא ןעגנוטכיר
 ,ענליו בלַאהרעסיוא טסואװַאב ןעװעג ןענייז רעוט ענעי ןופ ?הָאצ
 "וו רעד ןופ ןעטַאדלַאס סלַא סעיציזַאּפ עניטכיוו ןעמונרַאפ ןעבָאה

 סלא סעיצַאטוּפער עסיורג ןעברָאװרע ךיז ןעבָאה ,עיצולָאװער רעשיפס
 רימידַאלװ ,שטיװעלעדנוז ןרהא יז ,ןערענָאיצולַאװעד ענעהעזעגנָא

 (,ץדוי .י ,רעמערט ידָּטקרַט ,שטיװעשטקול .ןוָאגימ .ס .א ןָאסלעכָאי

 ,ערעדנַא א סַאטטיל .א ,רעביל .מ ,יָאגטרָאּפ חג

 רעבָא ןענייז ןערענָאיצולַאװער רענליו ?הָאצ עסיורג ַא רָאנ

 ערעייז .ןעזיירק ערענָאיצולַאװער עניטרָא יד וצ טנאקאב ןעוועג רָאנ

 .-ָאיצולָאװער רעד ןיא טיײבדַא ענעבענרעביא רעייז ,ןעטייקניטעט

 רעד וצ טנאקאב רעדָא טסואוואב ןעוועג טינ ןזיא גנוגעוַאב רערעג

 -ויב ליפ רהעז רעבָא ןעבָאה ןערענָאיצולַאװער עזיד .,טלעוו רעסיורנ

 ןעבָאה ייז עכלעוו וצ ןעײטרַאּפ יד ןופ נלָאמרע םעד וצ ןענַארטענ

 .טנידעג יירט ױזַא ןעבָאה ייז ןעמעוו ןוא טננאלאב

 ןענייז גנונעװַאב רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעד ןופ ןעוויכרַא יד

 -ַאמ עניטיונ יד ןעּפעש ןעק ןעמ ןעכלעוו ןופ ?אוק רעניצנייא רעד

 :עבַאנסיוא עשיטעווָאס ַא טימ טצונאב ךיז ןעבָאה ריפ ןעלאירעט
 26416ח4 ןק680אחוסוזעסטסתס0 תמענאסחעא 8 200סע0 םעס-6ע6העסזק2ע-

 ט6084/ 0ת082מ0מ8, 1132216ח80182 266601038000 (060160182 110הע11136-

 סאחא 1621001428 עז (0817200-1100678621168, 210048248 192// 1929-19231

 ןעמ ןעכלעוו ןופ לַאװק רעניצנייא רעד טינ סָאד זיא ךילניישראו

 רעבָא ,ןערענָאיצולַאװער רענליוו ןופ ןעמענ ןענירקסיורַא טנעקעג טָאה

 ןוא טנַאסעדעטניא סָאד ןיא ,ןייז טינ לָאז ןעמענ לָאצ יד ןיילק יװ

 .גיטכיוו

 -כיר רעדָא ןעראווענ טצריקראפ דנעטיידַאב ןענייז ןעלַאירעטַאמ יד
 ,ץַאלּפ ןיא לעגנַאמ בילוצ ,םומינימ א וצ טרימוזער ,טגָאזעג רעגיט
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 17 | יב רשפמשק-סטייהיירפ רעגליוו

 טלעטשעג 1876 ןיא .רעכַאמרענייז ַא --- שטיװָאגיבור לעסָאי ,זוגָא
 | ,טכיזפיוא ייצילָאּפ רעטנוא

 ךומלת דענליו ןופ םָאנָאקע -- שטיװעלעטנגַאי לערעמש ,זוגָא
 | .טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא טלעטשעג 18/6 ןיא הרות

 רענליוו ןיא רערעל ַא -- שטיװָארדנַאססעלַא יעגרעס ,וָאמַארבא
 וצ טגנַאלאב 1878 ןיא טָאה רע ןא טגידלושַאב .עלוש רעשינַארעטול
 ,לעזיידק ןערענָאיצולָאװער א

 -- (לעסּפעש) שטיװָארדנַאסקסעלַא רעדנַאססעלַא ,שטיװָאמַארבא
 ,1906 ןיא טריטסערא ,טַארקָאמעדלַאיצַאפ ,"ןָאמָאלָאס, ןעמָאנ ײטרַאּפ
 | .ןעראוועג טקישרַאפ זיא רע ןעוו ,1909 ןוא 7

 -.סערא .עלוש רעניבַאד ןיא רעליש -- לעּפָאק ,שטיװָאמַארבַא

 .עמרוט םישדח 6 ןעמוקאב .1876 ןיא טריסעצָארּפ ןוא טריט
 -נאלאב ןיא ןעראווענ טנידלושַאב 18/6 ןיא -- עביײל ,רעלדַא

 ,לעזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא וצ ןעג

 יד ןיא טרידנַאנַאּפָארּפ ,רעסָאלש ַא --- לעסָאי ,(גרַאטש) סיראווא
 ייאלסאנירעטַאקעי ןיא טײברַאעג ,טסערַא ןופ ןעפָאלטנַא ,ןערהָאי רעפס
 | .גושטנעמערק ןוא

 טנעדוטס ,טסיזַאנמינ -- שטיװַאגָאמַאלָאס ףיסָאי ,יטסלָאקָאטנא
 טדיטסערא .,ןעסָאלשעגסיױא ןעכלעוו ןופ ,טעטיזרעווינוא רעוועשראוו

 טריטסערַא רעדיו .רֹהָאי 8 ףיוא ריביס ןיא טקישרַאפ ,1899 ןיא

 | .עמרוט םישדח 0 ןעמוקאב ,1901 ןיא

 לַאער רענליו טנידנעעג -- שטיטעיטגעסיהװ יטנעקיװ ,ָאטשוסָא

 | ,לאנעלנוא ןערָאװעג 1878 ןיא ,עלוש
 ."ססָאדָאטרָאא םינָאדװעסּפ -- טנוָאקַאסיא וָאבויל ,דָארלעססַא

 .גנונעװַאב רערענַאיצולַאװער רעד ןיא וויטקא ןערָאװעג רהָאי 19 וצ

 רעד ןופ טהערדענסיױרַא ךיז טָאה ,טעטש ענעדישרַאפ ןיא טײברַאעג

 | ,ייצילַאּפ

 -דוק ןערעשוקַא ןופ ןירעליש -- טגטעיעסיאָאמ ַאיּפַאס ,ןַארַאב

 -נוא טלעטשענ ,1899 טריטסערַא .עיזַאנמיג רעוועיק טגידנעעגנ ,ןעס

 ,טכיזפיוא ייצילַאּפ רעט

 וצ טגנַאלַאב ,1876 ןיא טריטסערַא -- (טָארימ) רעײמ ,לערָאב

 .עמדוט ןיא םישדח 6 ןעסעזעג .לעזיירק סע'שטיווָאדיװאד

 ןוא עיזַאנמינ רענליוו טנידנעעג --- שטיװַאנָארימ םיִמַא ,רעדנעב
 .1900 ןוא 1899 ןיא טריטסערַא .טעטיסרעווינוא רעגרוברעטעּפ

 -סערַא ,רעּפַארגָאטיל -- שטיװַאוָטשרעג דודילעטסָאי ,יטסװָאקרעב

 .ענליוו ןיא רעהכָאנ ,סעדָא ןיא םישדח 9 ןעסעזעג .1897 ןיא טריט

 ,טכיזפיוא ייצילַאּפ רחָאי 2 טלעטשענ

 -עא רערעל רענליױו רעליש -- שטיװעלעמכַאר סוזחג ,ָאדיַארב
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 ןעװעג .לעזיירק סע'שטיווָאדיװַאד וצ 1878 ןיא טגנאלאב ,טוטיטס

 יענסיורַא ווטַאדטסינימדַא 1879 ןיא ,טביזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא

 .ענליוו ךָאנ וועיק ןופ טקיש
 רענליו רעד וצ טגנַאלַאב 1908 זיב -- ריטידַאלט ,ןָאטמַארב

 רעד ןופ דילגטימ ןעוועג רעהכאנ ,טנענוי רעשיטַארקָאמעדלַאיצַאס

 .עּפורג רעשיטַארקָאמעדנלַאיצַאס

 טרידנַאגַאּפָארּפ ,רעציפָא-רעטנוא --- לעַארזיא-לעסנַאירַָארַא ,טסבָאג
 -רעטעּפ ןיא לעזיירק ַא טעדנירגעג 1878 ןיא ,ןעטַאדלָאס ןעשיווצ
 -נוא טריטסערַא 1879 ןיא .קיירטס א טריפעגנָא 1878 ןיא גרוב
 ןעועג זיא רעכלעוו ,ןיליסקָאריּפ ןענופענ ,קוירמעט ןעמָאנ ן'רעט

 -ראפ .ןעט2 םעד רעדנאסקעלַא ףיוא טַאטנעטַא ן'רַאֿפ טיידנעגנָא

 -ענפיוא ןוא ףָארטש-טיוט וצ טכירעג רעטילימ ןיא ןערָאװעג טּפשמ

 .וועיק ןיא 1879 ןיא ןערָאװעג ןעננאה
 -רוק ןערעמעלמעז רעליׂש -- שטיװָאמיאַאח ןימינב ,יקסװָאדלָאג

 ןופ ןעפָאלטנא .1879 ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשענסױא ,וועיק ןיא ןעפ

 | ,דנַאלסיוא ךָאנ ייצילַאּפ
 -עג .רעצעז א -- שטיװָאסערדָאט דיטַאד ,(רעּפלעג) ןרעּפלַאג

 ס'שטיװָאמַארבַא וצ ןעגנַאלַאב רַאפ עמרוט ןיא םישדח 8 ןעסעז

 .עקירעמַא ךָאנ קעװַא 1891 ןיא לעזיירק

 ןופ רענייא ןעוועג ,רעּפעטש ןעשַאמַאק א --- רָאקַאי ,יקסװָאשרעג

 .1892 ןיא ענליוו ןיא גנורעייפ יאמ-ךעט1 רעד ףיוא רענדער יד

 .-סעס ,"ןינַאדשזַאהג ינטַאשטַאּפ, -- טשטיװָאּפיסַא ועל ,ןָאדרָאג

 ןעטײרּפשרַאפ וצ .זענ ןוא עדניימענג רעשידיא רעגרובדעטעּפ רַאטער
 .הריסמ ַַא ךרוד 1879 ןיא טריטסערַא .ןעדיא ןעשיווצ גנודליב
 .בונ רעקצענָאלא ןיא טקישרַאֿפ .סָאלש ןעשיווטיל ןיא טרַאּפשרַאפ

 ,טכיזפיוא יײצילַאּפ רעטנוא טלעטשענ ןוא ןערָאװעג טיירפַאב

 רעליש --- שטיװָאשװָאמ (ןָאעל) עבייל ,(טָאדיװַאד) שטיװַָאדיװַאד

 ןערענָאיצולַאװער ַא וצ טננַאלַאב 1870 ןיא .עלוש רעניבַאר דענליוו
 -ולָאװער טריזינַאנרַא ןייֵלַא 1878 ןיא .שטיװעלעדנוז ןופ ?עזיירק

 ןוא קסנימ ,קסבעטיוו ,קסניווד ,ץלעי ,ענליוו ןיא ךעלזיירק ערענָאיצ

 ןיא רעלדנַאס ןוא ןיוועל ןעמָאנ םעד רעטנוא טבעלעג ,ענדָארג
 -עגנָא ךיז טָאה ,ןעטסערַא ןופ ךיז טהערדענסױרַא 1876 ןוא 758

 ןיא ךיז טגילײטַאב ןוא וועיאינדעשט ןופ דַאירטא םעד ןָא ןעסָאלש
 ןיא טיײברַאעג המחלמ רעד ךָאנ .גירק רעשיקרעט-שיברעס רעד

 רעקסנירינישט רעד ןופ רענָאיצולַאװער ַא ןעיירפַאב וצ םוא  ,וועיק

 ,קירביק ןעמָאנ םעד רעטנוא טסניד רעטילימ ןיא ןיירַא --- עמרוט

 -ַאב רעייפ ןעטכַאמענ ַא ךרוד ןוא ןעטַאדלָאס ןעשיווצ טריטינַא טָאה
 רעשירעטילימ ַא ןערָאװעג .עמרוט ןופ רענָאיצולָאװער םעד טיידפ



 רפפמשק-סטייחיירפ רצנליוו
 "18 2 קחטח קז משל שי אימה

 יַאנָאיצַאנ רעשידיא ַא ןערָאװעג 1880 ןיא ןַאזַאק ןיא רעשדלעפ
 ןיא סעדא ןיא ןעברָאטשעג .,ןעדיא ףיוא ןעמַארנָאּפ יד בילוצ טסיל

8, | 
 לַאער רענליו טנידנעעג -- שטיטעלעדנעמ סם ,יקסעיגָאדָאװ

 -ָאיצולָאװער ַא וצ טגנַאלַאב .עלוש עשינכעט רעװקסָאמ ןוא עלוש

 ןיא םישדח 10 ןעסעזענ ,רעקינכעט-ןעטנעדוטס ןופ ?עזיירק ןערענ

 ןיא םישדח 4 ןעסעזעג .ענליוו ךָאנ טקישענפיױרַא דעהכָאנ עמרוט

 ,טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא רעהכָאנ ןעוועג .עמרוט רעקַארט

 רענליוו רעד ןופ ןערענָאיּפ יד ןופ רענייא ,רעצעז ַא --- יקצָאלָאװ

 קיירטש ןוא ךעלזיירק דענליוו ןיא ךיז טנילייטאב גנוגעװַאב רעטייברא

 ןיא קירוצ 1892 ןיא .קסנימ ןיא טיײיברַאעג 1891 ןיא ,סעסַאק

 .סופיט ןופ רהָאי ןעבלעז םעד ןעברָאטשענ ןוא ענליוו

 ןוא 1876 ןיא טריטסערַא -- שטיטעשאילע יעסיָאמ ,ןָאטּפלָאװ

 -סיוא ךָאנ ןעפָאלטנא ןענאוו ןֹוג עינרעבונ רעקטַאיװ ןיא טקישרַאפ

 | - ,דנַאֿל
 -ליו טגידנעעג -- ("ַאּפעטס,) שטיװַארטימד סירָאב ,טעליגיוװ

 -.סערא  ,רָאטַאטינַא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג עיזַאנמינ עט2 רענ

 ןופ לָאמ עכילטע ןעפָאלטנַא ,1906 ןוא 1905 ,1904 ןיא טריט

 א ןערָאװעג ,ןעיצילַאג ךָאנ טרירגימע 1907 ןיא ,לעקריצ ייצילַאּפ

 .עשרַאװ ןיא לוסנָאק דעשיטעווָאס ןוא קיװעשלָאב

 רענליוו טגידנעעג -- שטיטעיעסיָאמ (יעסיאמ) חָטְקַאי ,דניקטיװ

 ןופ טעטיסרעוװוינוא רעווקסָאמ ןיא ןעטָארטעגנײרַא ןוא עיזַאנמינ עטפ

 טקישענסױורַא ןוא 1801 ןיא ןערָאװעג ןעסָאלשענסיױא ןזיא רע ןענַאװ

 רעװעשרַאװ ןיא ןעטָארטעגנירַא 1898 ןיא .ענליוו ןיא ןערָאװעג

 ןעט10 ןיא ןערָאװעג טרַאּפשרַאפ ןוא טריטסערַא ,טעטיסרעווינוא

 רהָאי 9 ףיֹוא טּפשמ'ראפ םהיא ןעמ טָאה 1896 ןיא  ,ןָאיליװַאּפ

 | .ןעפָאלטנַא ענליוו ןופ זיא רע רעבָא ,ריביס

 ןיא טייבראעג ,טסידנוב -- (ןדרָאמײעסװַאג) טרַאמ ,רעטליוװ
 ירַא רעהכָאנ ,הריד ןייז ףיוא ןעוועג זיא עכלעוו יירעקורד דעשידנוב

 -ָאנ םעד רעטנוא וועשטידרעב ןיא טבעלעג ,ןיקטנילּפַאק וצ רעב

 טָאה רע ואוו ,ץייוש ךָאנ ןעפָאלטנא 1899 ןיא  .ןַאמדירפ ןעמ

 .יירעקורד ד"ס רעד ןיא טיײברַאעג

 טרידנַאנַאּפָארּפ .עלוש רעניבַאר רענליוו ןופ רעליש --- רעקיוװ

 .עלוש רעניבַאר רעד ןיא

 -ניא רערעל רענליו רעליש -- ששיװַאסָאסגיּפ שריה ,לעגײװ

 - רעקסלעגנַאכרַא ןיא טקישראפ ,18/6 ןיא טריטסעדא .טוטיטס

 | .טביזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא עינרעב

 ןוא 1905 ןיא .טסיטנַאד -- שטיטַארעזײל לעטנַאי ,רעגײװ
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 -עג טלעטשעג .טריטסערַא ןעוועג ןוא סעקסיבָא טכַאמענכרוד 4

 ,טביזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא ןערָאװ

 רעליש -- .(שטיוװעלומש) שטיװָאגָאימעס (ָאעל) טעל ,רעבײװ = |
 רע דעבָא 18/8 ןיא קסיבָא ןַא טַאהעג .טוטיטסניא רערעל רענליוו
 ,טוטיטסניא ןופ ןעראוועגנ ןעסָאלשענסױא ,ןעטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה
 ןופ טּפַאשלעזעג, רעד ןופ רעדנירג יד ןֹופ רענייא ןעווענ 1876 ןיא
 .ןָאדנָאֿפ ןיא ןַאמרעביל .א ןופ טריזינַאגרָא "ןעטסילַאוצַאס עשידיא

 -ַאב ,רענייו וועל ןופ רעדורב -- שטיטװעלעמעש עיַטש ,רעגײװ

 יִצילֲאֹּפ רעטנוא טלעטשעג ןוא ?עזיירק סע'שטיווָאדיװַאד וצ טגנַאל
 ,טכיזפיוא

 רערעל רענליוו ןופ רעליש -- שטיװַאמיאַאח והימרי ,ןייטשגײװ

 טלעטשעג ןוא לעזיירק סע'שטיווָאדיװַאד וצ טגנַאלַאב  .טוטיטסניא

 ,טכיזפיוא ייצילָאּפ רעטנוא

 1876 ןיא .רעטלַאהכוב -- שטיװָאמיאַאח יעסיָאמ ,ןייטשנגײװ

 ןיא טריטסערַא .ענליוו ןיא לעזיירק ןעדענָאיצולַאװער ַא וצ טגנַאלַאב

 .עמרוט ןיא טָאנָאמ א ןעסעזעג ןוא 6

 טנידנעעג .ןַאמלעדַא ןַא -- שטיטָאגיטסוא ץיטסוא ,יקסװָארָאגוװ
 רעװועיַאלָאקינ ןיא ןעמוקעגנָא ןוא עיזַאנמינ עשירעטילימ רענליוו
 -ויַציִלֶאַּפ רעטנוא ןעוװעג 1872 ןיא .עלוש ןערענעשזניא-רעטילימ

 ןעסעזעג ןוא ענליוו ןיא 1878 ןיא ןערָאװעג טריטסערַא ,טכיזפיוא

 דו רעקסדאנָאלַאװ ןיא ןעראווענ טקישראפ .עמדוט רענליוו ןיא

 .1918 ןיא ןעברָאטשענג ,ריביס ןיא רעהכָאנ ןוא עינרעב

 -עג .ןַאמלעדַא ןַא -- שטיװָאנָאטנַא רעדנַאססעלַא ,יקסדאוַאז

 -וא רעוװװעשרַאװ ןיא טנעדוטס ןעוועג .עיזַאנמינ רעװעשרַאװ טגידנע
 -סערַא .עימעדַאקַא רעשינרודיכ-שיניצידעמ ןיא רעהכָאנ ,טעטיסרעווינ

 טסישרַאפ ,ןָאיליװַאּפ ןעט10 ןיא טרַאּפשרַאפ ןוא 1878 ןיא טריט

 ,ריביס ןיא

 -ייצילאּפ רעטנוא 1877 ןיא -- טוװָאּפיסַא ַאטעירגעה ,יססרוגַאז
 רעטסעווש יד ןופ לעזיירק םעד ןיא ענליוו ןיא 1880 ןיא .טכיזפיוא
 .(ןערע-סע) טנָאמריד

 -יירק סע'שטיווָאדיװַאד וצ טננַאלַאב -- שטיװָאמיַאח לעבַא ,קָאז
 'ו ,טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא 18/8 ןיא ןעװעג .לעז

 ןיא טגנַאלַאב --  טשגטָאצטגַאטסגָאס .ַאשרעט ,יקסװעשזרסַאז

 -םיוא יײצילַאּפ רעטנוא ןעווענ .לעזיירס סע'שטיוועלעדנוז וצ 8
 -עּפ ןיא לעזיירק ןעשיליוּפ ַא וצ טגנַאלַאב 187861879 ןיא .טכיז
 | | .נרוברעט

 ַא וצ טגנַאלַאב -- ַגטָאגיטנַאטסנָאק ַאנילַאכימ ,יטסחעשזרקָאז



 791 יי - רעפמעק-טטייהיירפ  רענליװ ;

 -אב רעהכָאנ ,טכיזפיוא-יצילַאּפ רעטנוא ןעוועג ,לעזיידק רענליוו

 ,לעזיירק ןעשיליופ ַא וצ גרוברעטעּפ ןיא טננאל

 -עדנוז ןרהא ןופ רעדורב --- שטיװַָאסַאסיא ןָארימ ,שטירעלעדגוז

 -ענ טריטסערַא .?עזיירק ס'רעדורב ןייז וצ טננאלאב .שטיוועל

 .טכיזפיוא ייצילַאּפ דעטנוא טלעטשענ .1870 ןיא ןערָאװ

 -כעט רעקצעלעי ןופ רעליש --- שטיוָאגיטװדול דרַאװדע ,רעלדיעז

 -נוז ןופ לעזיירק םוצ טננַאלַאב 1876 ןיא .עלוש ןאבנעזייא רעשינ

 ,טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא טלעטשענ .שטיוועלעד

 וצ טגנַאלַאב טָאה -- שטיװָאגַאװיא ןיטנַאטסנגָאק ,יקסגישטַאנז
 ןעועג .ענליוו ןיא יקסווָארַאנװ ןוא טרָאטיוו ןופ טריפעג לעזיירק ַא

 : ,טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא

 עיזַאנמיג רענליו טגידנעעג -- שטיטעצגַארּפ ףיסָאי ,יקצַאמעז
 טריטסערַא .עימעדַאקַא רעשינרוריכ-שיניצידעמ ןיא ןעמוקעננָא ןוא

 ענליוו ךָאנ טקישענסיורא .סָאלש ןעשיווטיל ןיא ןעסעזעג .1879 ןיא

 ןיצידעמ-רָאטקָאד םנידנעעג 1882 ןיא .טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא

 .עיגרוריכ ןופ רָאסעּפָארּפ ןערָאװעג ןוא
 .עלוש רעניכַאר רענליוו טכוזַאב --- שטיװעלעקצַאח לעסָאי ,סאבאח !
 1879 ןיא .ענליו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולַאװער א וצ טגנַאלַאב

 ,רָאטקָאד רעטילימ ןערָאװעגנ 1900 ןיא  .רָאטקָאד טנידנעעג

 רענליוו ַא וצ 1879 ןיא טגנַאלַאב --- לעסָאי ,(סיויירט) שָאטירט

 -םיוא-יצילַאּפ רעטנוא ןעוװענ 1810 ןיא .לעזיירק ןערענָאיצולָאװער

 .טכיז

 ןערענַאיצולַאװער ַא וצ טגנַאלַאב 1876 ןיא --- לעסוז ,ןַאמצגַאל
 .טכיזפיוא יײצילַאּפ רעטנוא ןעוועג ,ענליוו ןיא לעזיירק

 ַא וצ 1876 ןיא טגנַאלַאב -- שטיװַאבײל ,(טַאסיא) ץישּפיל
 -םיוא ייֵצילֶאּפ רעטנוא ןעוועג .ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולָאװער

 .טכיז
 .וער ַא וצ טגנַאלַאב 1876 ןיא -- ַאנטעלעדוי ַאזָאר ,קעטָאב |

 .ענליוו ןופ ןויטַארטסינימדַא טסישענסיױרַא ,לעזיירק
 -נוא טלעטשענ 1877 ןיא -- שטיװָאּפיסָא וַאלסעלַאב ,יסצַאװָאג

 | | .עמרוט רענליוו ןיא ןעסעזעג .טכיזפיוא ייֵצילָאּפ רעט
 .וער ַא וצ טגנַאלַאב 1878 ןיא -- שטיוװעיַאש ןַאמרעג ,טעיַאס

 .טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא טלעטשעג 1876 ןיא  .ענליוו ןיא לעזיירק

 -מיג רענליו טגידנעעג -- שטיװָאדלָאּפָאעל ןַאטיא ,יקציװַאס

 ןעכלעו ןופ ,טוטיטסניא ןעשינָאלָאנכעט ןיא ןעמוקעגנָא / .עיזַאנ
 -סױרַא ןוא 1878 ןיא טריטסערַא .ןערָאװעג ןעסָאלשענסיױא זיא רע

 .עינרעבוג רעקסלעגנַאכרַא ןיא ןערָאװעג טקישעג

 טכוזַאב -- שטיװָאבײל סַאסיא ,(סישטײװָאלָאס) סושטײװָאלָאס
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 -לוקַאֿפ ןעשיטַאמעטַאמ-שיזיפ ןופ טנעדוטס ,עלוש רעניבַאר רענליוו

 טָאה .עימעדַאקַא רעשינרוריכ-שיניצידעמ ןופ רעהכָאנ ןוא טעט

 ,ריטרַאװק ןייז ףיוא ןעננולמַאזרַאפ עמייהעג טַאהעג

 ,עיזַאנמיג רענליוו טכוזַאב --- שטיועירטימד לעװַאּפ ,טָאלָאקָאס |
 ןעזעל רַאפ עמרוט ןיא טצעזעגניירַא 1877 ןיא .סָאלק ןעט9פ ןופ סױרַא

 ,18/8 ןיא ןעברָאטשענ .רעכיב ענעטָאברַאפ

 18/918/1 ןיא -- טגטָאכודרַאמ ַאוַא ,(ץנעמעלס) ןײטשּפע
 ,ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא וצ טגנַאלַאב

 .ןיטשּפע ַאננַא ןופ רעדורב -- שטיװָאכודרַָאמ ּפיסָא ,ןײטשּפע

 .ענליו ןיא ?עזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא וצ טגנַאלַאב 1878 ןיא

 ַאננַא ןופ רעדורב -- שטיװָאכודרָאמ (רעײמ) ןָארימ ,ץײטשּפע

 ַא וצ טגנַאלַאב 1878 ןיא .עיזאנמינארּפ דענליוו טכוזַאב .ןײטשּפע
 ,ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולָאװער

 .ןָארפע לעסָאי ןופ רעדורב -- שטיװָאמַארבא טַאסיא ,ןָארּפע

 ןיא .עמרוט ןיא ןעטַאנָאמ 18 ןעסעזענ .,18/6 ןיא טריטסערַא

 ,רעהכָאנ .ןעראוועגנ טיירפַאב ןוא שילָאכנַאלעמ ןערָאװעג 7

 ,לעסָאי רעדורב ןייז טימ ןעפָאלטנַא ןענַאװ ןופ ,ריביס ןיא טקישרַאפ

 ַא וצ טגנַאלַאב 1814 ןיא -- שטיװַָאמַשרבַא לעסָאי ,ןָארפע

 ןיא טריטסערא 18/6 ןיא ןילרעב ןיא ?עזיירק ןעדענָאיצולָאװער

 -םערא לָאמא ךָאנ רהָאי ןעבלעז םעד ,רעדורב ןייז טָאטשנַא עוקסָאמ
 -םיורא .עמרוט ןיא ןעטַאנָאמ בלַאהזַאןוא-טכא ןעסעזענּפָא ןוא טריט
 .ןעפַאלטנַא ןענַאװו ןופ ,ענליוו ןיא טקישעגנ

 רעניבַאר דענליו טכוזַאב -- שטיװטגַאמלַאק לעשּפעש ,ןָארפע

 -ייבראטימ ןוא עלוש רעשידיא ןופ רערעל 1878-18/1 ןיא .עלוש

 ,לעזיירק .וער א וצ טגנַאלַאב ."קינטסעיוו יקסנעליוו, ןופ רעט

 איסישטשואילעדערּפא-אנלאוו ַא -- שטיװָאדיװַאד ףיסָאי ,סגָאמרע
 .רעכיב ענעטַאברַאפ טיײרּפשרַאפ טָאה ,קלָאּפ ןעקציאיָארט ןיא

 ,עיזַאנמיג רענליוו טגידנעעג --- שטיװָאלװַאּפ יַאלָאטינ ,וָאלעּפסָאּפ
 ןיא טריטסערַא ,טוטיטסניא רַאנירעטעוװו רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגנָא

 -סיורא .עשראוו ןיא ?עדַאטיצ רעדנַאסקעלַא ןיא ןעסעזעג זיא ,1878
 רעדיו ןוא ןעטרָאד ןופ ןעפָאלטנַא 1881 ןיא ריביס ןיא טקישעג

 ,עמדוט רעקסמָאט ןיא ןעברָאטשענ 1882 עדנע 1882 ןיא טריטסערַא

 טקישעגסױרַא ויטַארטסינימדא 1879 ןיא -- םחיח ,יססטָאקסעּפ
 .יירעקורד רעלַאנעלנוא ןַא טימ גנודניברַאפ ןיא גרוברעטעּפ ןופ

 טקישענסיורא 1878 ןיא .טַאקָאװדַא ןַא -- טטסיא ,יטסנַאריָאק
 רעמייהעג א טימ ןעדנובראפ ןעוועג זיא ענליוו ךָאנ גרוברעטעּפ ןופ

 - ,יירעקורד
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 גרוברעטעּפ ןופ טקישעגסױורַא 1879 ןיא -- ןָארא ,יקסנַאריָאק

 .לעזיירק .וער ַא וצ טגנַאלַאב טָאה רע אוו ,ענליוו ךָאנ
 -סערַא ,טנעדוטס -- שטיװָאגַאמרעג (רַאזַאל) רעזייל ,יקסגַאריָאס

 .עמרוט ןיא ןעטַאנָאמ 0 ןעסעזענ ,1879 ןיא טריט

 -עגסיודַא וויטַארטסינימדַא -- שטיטצעילעוַאס יעסיָאמ ,יקטסגַאריַטס

 ַא טימ ןעדנוברַאפ ןעװעג זיא .ענליו ךָאנ גרוברעטעּפ ןופ טקיש

 | .יירעקורד רעמייהעג
 רענליו טכוזַאב -- שטיװָאמײז (םָאילש) ןָאמָאלָאס ,יקסגַאריַאק

 ןיא לעזיירק ןערענָאיצולַאװער ַא ןצ טגנַאלַאב 1878 ןיא  .עיזַאנמינ

 ןיא טקישעגסיורַא .טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא 1879 ןיא .ענליוו

 קירוצ .קסייסינעי ןיא טריפענרעבידא .בוו רעקסמָאט ,קסניַאק

 .1897 ןיא ענליוו ןיא ךיז טצעזַאב

 ןיא .עיזַאנמיג רענליו טכוזַאב -- שטיװַָאשװַאמ רעײמ ,ץַאק

 .לעזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא וצ טננאלאב 0
 -ַאב 1879:1876 ןיא -- שטיװָאדיװַאד לעצנעבירַא ,ָאקשטַאלס

 טלעטשענ ןוא 1876 ןיא טריטסערַא ,לעזיירק .ווער א וצ טננַאל

 ,טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא

 -עמ ןופ טנעדוטס -- שטיװָאװל (ָאימעס) ליטומַאס ָאקשטַאילק

 -סָאמ ןופ טּפוה 1871:72 ןיא .עווקסָאמ ןיא טעטלוקַאפ ןעשיניציד

 -ענ ןוא 1872 ןיא טריטסערַא ,סעצוואקיאשט ןופ ?עזיירק רעווק

 ןיא ןערהָאפענקעװַא 1878 ןיא .טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא טלעטש

 ןיא ךיז טצעזַאב .1879 ןיא זירַאּפ ןופ טקישענסיורַא ,דנַאלסיױא

 ןיא ןעיו ןיא ןעברָאטשעגנ .עקירעמַא ןיא ןעוועג 1890 ןיא .ןעיוו

4, | 

 יָאװעֶר א וצ טגנַאלַאב 1878 ןיא -- טקעװער ,איַאקצַאבמעלס

 (סע'שטיווָאדיװאד) ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצול
 ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולַאװעד ַא וצ טגנַאלַאב --- סיוװעק

 | .1876 ןיא

 ײמדַא 18/9 ןיא -- ַארָאבעד (טָאויװאוו עוערָאבעג) שעװעק
 -רַאֿפ ןעוװעג .ענליוו ךָאנ נרובדעטעּפ ןופ טקישענסיױרַא וויטַארטסינ

 -ָאװער רענליו ַא וצ טננַאלאב .יירעקורד רעמייהעג ַא טימ ןעדנוב

 ,לעזיירק ןערענָאיצול

 -ענסיורַא 1879 ןיא -- שטיװָאמַארבַא ןַאמלעזרעיימ ,שעװעס
 -םיוא ייצילַאּפ רעטנוא ןעװעג .ענליו ךָאנ גרוברעטעּפ ןופ טקיש

 יסיורַא 18/9 ןיא .יידעקורד רעמייהענ א טימ ןעדנוברַאפ .טכיז

 עינרעבונ רעקסלעגנַאכרַא ןיא טקישעג

 ןיא ענליו ןיא טריטסערַא -- ַאןטעלעסנַאי חאל ,ןָאמלעטסעק

 ורק ןײ ולא ג ם | ,878
 לאו ישי טיפ =יקיז = ה לא אה = הראמאראפ זזא) יא סד ,?שיאנלש- אנו = טערז ,לאגקששניֿפ רי+ הויז י6שמ04// ו:שסייד הי * ןאמת-ו-- תשא .12 900 .עאא הצלה 540,554 ד = ןלאו ולא 5:138:27 .שימ ןבנאלטזית
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 וצ טגנאלאב 1879 ןיא -- טוװָאקציא (עטיג) אילטיג ,רעמערק

 -ויַציִלֲאַּפ רעטנוא ןעראוועג טלעטשעג ,לעזיידק ןערענָאיצולָאװער ַא

 .טכיזפיוא

 ןיא .עלֹוש רעניבַאר רענליוו ןופ רעליש --- סואַאג ,שטיװָאניבַאר

 | .לעזיירק ןערענָאיצולַאװער ַא וצ טננאלאב 79

 ַא וצ טגנַאלַאב -- (שטיטַאװל) שטיטָאבײל לעסָאי ,שטיװַאר
 רענליו ןופ ןעסָאלשענסיױוא .ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולָאװער

 1891 ןיא .טעטיסרעווינוא דעװקפָאמ ןיא ןעמוקעגנָא ,עיזַאנמינארּפ

 -ינוא רענַאזַאק ןיא ןעמוקעגנָא .טעטיסרעווינוא ןופ ןעסָאלשענסיױא
 סלַא טגידנעעג .טכיזפיוא ייצילַאּפ רעטנוא טלעטשענ .טעטיסרעוו

 | .1894 ןיא רָאטקָאד

 .שטיװַאר .? .י ןופ רעטסעווש -- ַאנטָאבײל ַאיּפָאס ,שטיטַאר
 .ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולַאװער א וצ טננַאלַאב 18/8 ןיא

 ,טכיזפיוא יײצילַאּפ רעטנוא טלעטשענ

 זיירק רענליו ןופ דעביירש ַא -- שטיװעלעכָאי לעסָאי ,סָאר
 ,עלוש רעניבַאר רענליו טכוזַאב טָאה ,עינעלווַארּפוא ןערענעשזניא

 יײצילַאּפ רעטנוא .לעזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא וצ טגנַאלַאב 1875 ןיא

 | .טכיזפיוא
 ַא וצ טגנַאלַאב 1878 ןיא -- שטיװעשַאילע םַארבַא ,ןַאמיר

 18/6 ןיא ןעראוועג טריטסערַא .ענליוו ןיא לעזיירק ןעדענָאיצולָאװער
 .טכיזפיוא יײצילַאּפ רעטנוא רעהכָאנ ,עמרוט ןיא טַאנָאמ א ןעסעזעג

 -אב .רעטסוש ַא -- שטיטעלעמיש לעלנַאיײַאשטװָאמ ןַאמיעטש

 .שטיוועלעסָאי ןופ לעזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא וצ טגנַאל

 ןיא טניואװעג .ןענעכייצ טימס ךיז טניטפעשַאב --- יססבַאװש

 .קסיבָא ןַא טַאהעג 1879 .בעפ ןיא ,ץַארג םיפעי טימ ענליוו

 -אב 1879 ןיא  .עיזַאנמיגארּפ רענליוו ןופ דעליש --- רעװָאלקש
 - .שטיוװעלעסאי ןֹופ ענליוו ןיא לעזיירק ןערענָאיצולָאװער ַא וצ טגנַאֿל

 ןעמענ לָאצ עסיורג א ךיז טניפעגנ ןעמענ ענעבעגעגננָא יד רעסיוא

 ,ןָאזלעּפָאק .מ .ט ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא ןערענָאיצולָאװער רענליוו ןופ

 ,ץַאש לעװלעװ ,ןעהָאק רָאדיזיא ,ווָאטרַאמ ,? ,ןיסעיל .א ,ללימ ןַאשזד

 ןוא שטיװעלַאכימ .ב ,םעדעמ רימידַאלװ ,ןויבצ ,סענאנ חרז ,יקסרוק .פ

 ,טיילק המלש



 .דַאבַאש חמצ .רר

 ןופ גידנעבױהנָא ענליו ןיא םירױטקַָאד עשידיא יד
 (".טרעדנוהרָאי ןעטנעצניינ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 ,ענליוו ןיא םיריוטקָאד עשידיא עטסטלע יד

 ןענייז ,טייהדניק ןיימ ןופ קנעדעג ךיא עכלעוו

 .רעטעטשיורפ ןוא גרעבנעטכַארט ןעוועג

 -עג ,1799 ןעריובעג) גרעבגעטכַארט לעדנעמ

 יד 1858 ןיא טנידנעעג טָאה ,(1890 ןעברָאטש

 סאוו ,עימעדַאקַא עשיניצידעמ רענליוו ענילָאמַא

 -ַאפ ןעשיניצידעמ םעד ןופ ךשמה ַא ןעוועג ןיא

 -לעװו ,טעטיזרעווינוא רענליוו םעד ןופ טעטלוק

 ןעשיליוּפ ן'כָאנ טכַאמרַאפ ןעבָאה ןעסור יד ןעכ יי

 -עדַאקַא עניזָאד יד ךיוא ,1881 רהָאי ןיא דנַאטשפיוא

 -נעטכַארט .טכאמראפ 1842 רהֶאי ןיא גנוריגער יד טָאה עימ
 רָאטקָאד רעשידיא רעניצנייא רעד ןעװעג טייצ עגנַאל א ןיא גרעב
 ייס ,ןעדיא ייב ייס קיטקַארּפ עסיורג ַא טָאהעג טָאה ןוא טָאטש ןיא

 -עלע ןעוועג גידנעטש זיא רע .(ןעקַאילַאּפ ןוא ןעסור) ןעטסירק ייב

 -רעטנוא ףייטש טָאה ןעגַארק רעסייוו רעטרַאה רעד ,ןָאטעגנָא טנַאג

 עיורג ,עניילק יד טימ םינּפ רעצנַאג רעד ןוא ,זלַאה ןייז ןעטלַאהעג

 ,ץלָאטש ןהעזענסיוא ןעבָאה ןעדראכנעקַאב

 טָאה גרעבנעטכארט ."דיא ַא יװ טינ רָאג ,

 -נעסאּפוצ ,שידיא ןעניטפַאז ,ןעטונ א טדערעג

 -ענ ךיוא רעבָא טָאה ,"קלָאפ, םוצ ךיז גיד

 רע .ןעכארּפש עדמערפ ןוא עגיטרָא יד טנעק

 ןוא זיוה ןעגייא ןא טָאהעג ,ךייר ןעוועג ןיא

 -שזָארד רענענייא ןא ןיא ןערהָאפסיױרא טנעלפ

 ףיקת ַא רהעז ןעוועג זיא גרעבנעטכַארט עק

 ןעמונעגנָא ןעוװענ זיא ,"ָאװוטסלאשטַאנ , ייב

 יקסנַאירָאװד) בולק-לעדא ןיא ךדילנטימ א ראפ

 לוטיט םעד ןעמוקעב רעטעּפש טָאה ןוא (בולק

 ינלעטיוטסיד) "טאר -חכולמ רעכילקריוו,

 - -נַאירָאװד , ךיוא ןוא (קינטעיװָאס יקסטַאטס

 .גרעבנעטכַארט .רד סדניס עניז רַאפ ןוא ךיז רַאפ ?ָאװטס

 ץכולטע טימ ןערָאװעג ןעמלַאהרעד-ןוא ןעבירשעג זיא לעקיטרַא רעד (*
 | .דער--.םווט ס'דַאבַאש .צ ,רד רַאֿפ ןעטַאנָאמ
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 ןופ (ןעילַאנער) רעכיב יד ןיא ןעבירשעגנייא ,טסייה סָאד ,רעדניק

 -סיוא טָאה גרעבנעטכארט תעב ןזא ,טלהעצרעד ןעמ ,טייל-לעדַא יד

 ןעפורעג ךיז סָאג יד טָאה ,סַאג רעשטיבוס ףיוא זיוה ןייז טיובעג

 -עג טינ ןעבָאה ןעסור יד לייו ,(אצילוא אישטַאבָאס) ?סָאג טנוח,
 טָאה ן'נרעבנעטכַארט ."שטָאבוס, ןעמָאנ ןעשיליוּפ םעד ןעזָאל טלָאװ

 -ונ לַארענעג םייב ט'לעוּפ/ענ טָאה רע ןוא ןעמָאנ ַאזַא טסַאּפעגנ טינ

 -יס,) "סָאנםימותיא ןעבעג ןעמָאנ ַא סַאג רעד לָאז ןעמ רָאטַאנרעב

 ראפ ןזיוה סָאד ןענופעג ןיוש ךיז טָאה ןעטרָאד לייוו ,(?ַאיַאקסטָאר

 ,רעדניק ענעפרָאוװעגרעטנוא

 סע ןעכלעוו ןעמענ לָאז גרעבנעטכַארט טנַאקַאב טינ רימ זיא'ס
 ,םעד ץוח ,ןעבעל ןעשידיא ןענידסלאמאד םעד ןיא לייטנא ןעגיטכיוו זיא

 -ּפמש ןעשידיא ןיא רָאטקָאד-ףעש ןעװעג טייצ עגנַאל ַא ןיא רע סָאװ
 תועמשמ רע זיא ןעסאמ עמירָא עשידיא יד ייב טבילַאב רהעז .,לָאט

 ךיוא רע ןיא רָארָאנָאה ןופ גנורעדָאפ תוכלה ןיא ךיֹוא .ןעוועג טינ
 ,ןעגָאז טנעלפ רע זא ,טלהעצרעד ןעמ .?לארעביל רהעז ןעוועג טינ
 ךיא, :רָאטקָאד א דָארג ןייז טינ ןעמ ףראד ךייר ןערעוו וצ ףיוא זא

 .'ךייר ןעוועג ךיוא ךיא טלָאװ ,עלעביצ טימ ןעלדנאה טלָאווװ
 ןיא גנורעקלעפַאב רעמירַא רעד ייב טבילַאב רהעז ,טרעקרַאפ

 -עטשיורפ -- ,קנעדעג ךיא ןעכלעוו ,רָאטקָאד רערעדנַא רעד ןעוועג
 .רעט

 טנידנעעג ,1829 ןיא ןעראוועג ןעריובעג זיא רעטעטשיורפ ףלָאװ
 --ִא ןעוועג ,182/ ןיא עימעדַאקַא עשיגרוריכ-ָאקידעמ רעגרוברעטעּפ
 זיא סָאד .1876 ןיא ןעברָאטשעג ןוא לָאטיּפש ןעשידיא ןיא רָאטאניד
 ךעכלעוו ,ןעדרַאבנעקַאב עצרַאװש טימ שטנעמ רענעדײשַאב ַא ןעוועג

 ןעקעטש ַא טימ סופוצ ןהעג לָאמ עלא טגעלפ = .-
 ןוא ?עּפעק םענרענייב-טנאפלעה רענהעש ַא טימ ||;

 רעד .רָארָאנָאה םעניילק א טימ טנענונאב ךיז

 םהיא וצ ןענעװטסעדנופ ךיז טגעלפ םלוע

 -קָאד וצ ?לכב יוװ) גנוטכא סיורנ טימ ןעהיצאב
 וצ דובכה-תארי טימ ןערעהוצ ךיז ןוא (םיריוט

 -עג ךיא .ןעגָאז טנעלפ רע סָאװ ,טרָאװ ןעדעי

 - ,ץיבר ןיימ וצ ןעמוקעג לָאמא זיא רע יו ,קנעד .
 טנעװַא ןיא טעּפש גידנעהעג ,סעּפע ןיא סָאװ
 ןוא טערטּפָא ןיא ןעלאפענניירא ,םויס ַא ךָאנ

 ךיז גידנעטכיר .ןעראוועג קנארק ןופרעד ןיא
 שיט םעד ןעמ טָאה ,רָאטקָאד ן'פיוא

 -וצ ,ךוטשיט ןעסיוו ַא טיס טקעדַאב
 ןוא ןעּפ-ןוא-טניט ֹא ,ךיפֲאּֿפ טיירגעג רעטעטשיורפ ,וו .רד
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 טגערפענ טָאה רעטומ ס'ניבר םעד תעב .רָארָאנָאה סעקיּפָאק גיצנַאװצ

 ןופ סָאבעלַאב ן'פיוא טכירעג ןיא ןעבענוצנָא טניול יצ ,רָאטקָאד םעד

 טָאה ,טכאנייב בורג יד ןעפָא ןעזָאלעג טָאה רע סָאװ ,םעד ראפ זיוה

 ר . . . ד א, ןייז ךָאד טעװ סע ;טינ טניול סע ,טע :טרעפטנעעג רע

 ,"טפעשענ

 ,רעטכָאט ַא ןוא (רעקייטּפא ןַא) ןהוז א ןעזָאלעג טָאה רעטעטשיורפ
 -עג טייצ עצנאג יד טָאה ןוא טארייהראפ לָאמ ייווצ ןעוועג זיא סָאוװ

 ,ענליוו ןיא טבעל

 .ןעטשינרָאנ עסיורג ןעוועג ןענייז ןהיז ייווצ ס'גרעבנעטכַארט
 א ואווץענרע ןערָאװעג ןוא ט'דמש'עג ךיז טָאה ייז ןופ רענייא

 ענייא טָאה רעטכעט יירד ענייז ןופ .עווקסָאמ ןיא ?לעטירטַאמס,
 -ןַא יד ,גרעבסנינעק ןיא םייחנעקלַאפ רָאסעּפָארּפ ן'ראפ טַאהעג הנותח

 ןיא טנעפעעג רעטשרע רעד) יקסוועשערעש רעקיײטּפַא ן'רַאפ ,ערעד
 עטירד יד ןוא ,(רעסַאװ-לארענימ עכילטסניק ראפ טוטיטסניא ןַא עגליוו

 ,ךָאלב ילָאטַאנַא רָאטקָאד ן'ראפ ---

 טָאה ,עילימַאפ רעשידיא רעטנַאקַאב ַא ןופ ןהוז א ,ךָאלב ילָטטאגא
 ןעכילטסירק ןיא רָאטאנידרָא ןעוועג ,ענליוו ןיא טריציטקַארּפ גנאל
 -ָאק א טימ ?עטיה "ענָאיזאק, א ןגָארטעג ןוא "שטיוואס , לָאטיּפש
 -יײדַאב ןייק רע טָאה טָאטש ןופ ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןיא .עדרַאק
 .טליּפשעג טינ עילָאר עדנעט

 ןעוועג זיא טייקכילנעזרעּפ עטנענימָארּפ א
 ,188/ ןיא ןעריובעג) אבמעטס רַאזאל רָאטקָאד

 -לע עמירָא ןופ ןהוז א ,(1908 ןיא ןעברָאטשענ
 -רעניבַאר רענליוו יד טנידנעעג רע טָאה ,ןערעט

 ,ןילרעב ןיא ןיצידעמ טרידוטש ךָאנרעד ,לוש

 -עפ ןיא ןעמאזקע ןעבענענּפָא 1878 ןיא ןוא
 -עמ עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה רע .גרוברעט
 ןעצנאג ןיא ןוא טָאטש ןיא קיטקארּפ עשיניציד
 .ייב רָאטקָאדזיוה ןעװעג ןיא רע .טנעגעג
 -לוש רעד יװ ,עטמאעב עכיוה ןוא םיצירּפ ?יפ
 .א .א ,ײרעיכרַא םייב ,יקסוועיעגרעס רָאטַארוק

 רעגיהעפ ,רעגולק ַא רהעז ןעוועג זיא ָאבמעטס |
 ליפ ןעבירשענ ,רעקיטקַארּפ רענעהעזעגנָא ןוא

 ןענעו רקיע רעד ,ןעלקיטרַא עכילטפאשנעסיוו

 עשידנעלסיוא יד ןיא ,ןעטײהקנַארק-ןעוורענ || :

 רעשיניצידעמ רעד ןיא טנַאקַאב ןיא ןעמָאנ ןייז זא יוזא ,ןעלַאנרושז
 -שרע רעד אבמעטס טנעלפ סעיינ עשיניצידעמ רעדיוװטעי .,רוטַארעטיל
 ןיא ןעדנעװנָא סע ןוא קיטקַארּפ ןייז ןיא ןערהיפנייא ףכית רעט

 ָאבמעטס .רד
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 -עסיטירעטפיד ,ןעלַארטש-ןעגטנער ,גנולדנַאהַאב עשירטקעלע : ןעבעל

 -ּפש ןעשידיא ןיא רָאטאנידרא ןעוועג זיא אבמעטס .?ג .ד .א םור
 -יניצידעמ רעד ןיא דילגטימ רעוויטקַא ,טַאר-טָאטש ןיא ןַאמטַאר ,לָאט

 ןייז טימ ןעלייט טפָא ךיז טנעלפ רע רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעזעג רעש

 - .טייקטינעג רעסיורג

 -ָאק רענליוו יד ןופ טצַאשענּפָא ןעוועג גונעג טינ זיא אבמעטס
 רע עכלעוו ייב ,ןעטנעיצַאּפ רעטנעזיוט יד ךרוד טינ ךיוא ןוא ןענעל
 ןייז ךָאנ היל יד .החלצה עסיורג אזא טַאהעג ןעבעל ןיא טָאה

 -ייז גידנעכערּפשטנא טינ ,ענעדײשַאב א ךרע יפל ןעוועג זיא טיוט

 ייוװצ ענייז ךיוא .גנורעקלעפַאב רעד ראפ ןעטסנידרַאֿפ עסיורג עני
 א ,רערעטלע רעד .טכאמעג טינ דובכ ןייק רטפנ םעד ןעבָאה ןהיז
 רעד ןיא עילָאר עסיוועג ַא טליּפשעג הליחתכל טָאה ,ןַאמרעגנוי רעניהעפ
 -סיורא ךיז טָאה רעטעּפש רעבָא ,גנונעוואב רערענָאיצולָאװער רעשיסור

 ,טנעמטראּפעדײייצילַאּפ םוצ ןענַאטשעג טנעהָאנ ןיא רע זא ,ןעזיוועג

 רעשיסור רעד טפיוקראפ ךיז טָאה ,סטכינעניוט א ,רערעגניא רעד
 רע טָאה סעצָארּפ רעקָאטסילַאיב םעד תעב .עסערּפ רעניד'הָאמ-ץראוװש
 ןייז ןופ טרעהעג טש'רמולכ טָאה רע זא ןעכילטנעפעראפ ןעזָאלעג
 חסּפ ףיוא עקַאט ןעכיורבענ ןעדיא ןא ,"טסיניבַאר םעד, רעטָאפ
 ,טולב ךילטסירק

 טייקבכילנעזרעּפ עדנעטיידאבמוא ץנאג א

 רעכלעוו ,ןָטסלעמאס גיטדול רָאטקָאד ןעוועג זיא
 -סָאּפ םעד ןעמונראפ דאנאכָאנ רהאי 20 טָאה
 ,לָאטיּפש ןעשידיא ןיא רָאטקָאד-ףעש א ןופ ןעט

  -רעטעּפש רעד ןעווענ זיא רעשיטאּפמיס ליפ

 על רָאטקָאדףעש רעניד {ן
 רערעטלע ןא) ןשרעג

 -ירנ רעזנוא ןופ רעדורב
 רעביל א ,(ןושרעג ירָאנ |

 -וצאב ענייז ןיא שנעמ

 ןה ,עקנארק וצ ןה ןעגנוה
 -יובעג) ןעגעלָאק יד וצ

 -ענ ,1826 ןיא ןעריוב
 .(1897 ןיא ןעבדאטש

 רָאטקָאדףעש ןיא ןענושרענ וועל ךָאנ

 רהָאי ןיא ןעריובעג) דניקלַאז סלעהליװ ןעוועג
 רעטלא ןַא ,(1924 ןיא ןעברָאטשעג ,9

 -נאקאב א ןעװעג ןיא דעטָאפ רעד) בשות
 .ןושרעג .? .רד ,דניקלַאז המלש ,עדייז רעד ,רעקיײטּפא רעט

 ןָאסלעמאס .רד
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 רעטכיד-הלכשה רעשיאערבעה רעטמהירַאב א
 דניקלַאז .רד .(לוש רעניבַאר ןיא רערהעל ןוא

 ןיא עימעדַאקַא עשיניצידעמ יד טגידנעעג טָאה
 -ערעטניא ןַא ןעבידשעגנָא טָאה ןוא גרוברעטעּפ
 םעד ןיא עטשרע יד -- עיצַאטרעפיד עטנַאס
 רעד ןופ עגַאל רערַאטינַאס רעד ןעגעוו --- ןימ

 ,ענליוו טָאטש

 ןעשידיא םעד ןופ ןערָאטַאנידרָא יד ןופ

 טנַאמרעד ךָאנ ףרַאד טייצ רענעי ןופ לָאטיּפש

 רענליוו םענעזעוועג םעד) ןַאהָאק ףלָאדַא ןערעוו

 ס'ָאקשטַאלק לעטפעש ס'דעניבַאר ?ינָאיזַאק,

 ןיא ןוא שנעמ רעשיטַאּפמיס א רהעז ,(םעדייא

 -קַארּפ סיורג טימ ,רָאטקָאד רעטבילַאב ַא טָאטש

 ףיוא טסילאיצעּפס ךיוא ןוא נרוריכ א יו קיט

 ןעריובעג) ןעטייהקנארק ןערעיוא ןוא זלַאה ,זָאנ

 ואוו-ץעגרע טלעגָאװרַאפ ןוא םערָא ןעברָאטשעג ,ווענעשעק ןיא 9

 ..(1919 ןיא ,המחלמ רעד תעב םירק ןיא

 דניקלַאז .רד

 זיא ןערהאי רע-90-80 יד ןיא זא ,ןערעװ טקרעמַאב ףרַאד ָאד

 עשידיא יד ןופ ןעשינטלעהרַאפ יד ןיא יוניש רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ

 ךיז גנורעקלעפַאב יד טגעלפ טייצ רעד זיב .ענליוו ןיא םיריוטקָאד

 -ױטקָאד (עשילױּפ רקיע רעד) עכילטסירק יד ייב רקיע רעד ןערירוק

 רעדעי טעמכ טגעלפ םעד ץוח  סערַאשדלעפ יד ייב ךיוא ןוא םיד

 הלוח רעד ןעכלעוו וצ ,("קעדישז,) רעשדלעפ "ןייז , ןעבָאה רָאטקָאד'

 טיול ןיוש טנעלפ ,רעשדלעפ רעד ,רע ןוא ,ןעלַאפניירא רעהירפַא טנעלפ

 + רעדַא םעד וצ ןעקיש ןהעזנייא םענענייא ןייז

 ענליו ןיא ןעמוקנֶא ן'טימ ,רָאטקָאד םענעי

 סָאװ ,םיריוטקָאד עשידיא עגנוי עהייר א ןופ

 ,ךאפ רעייז ןיא טיירגענוצ ןעוועג טוג ןענייז

 ךאז יד ךיז טָאה ,דנאלסיוא ןיא בור סָאד

 "רעד יד יו םיריוטקַאד עניױזַא .ןעטיבעג ?יפ

 וקַא) יקסדָאניװ ,ןַאהָאק ,אבמעטס עטנָאמ

 ןוא (ןעטיײהקנַאדק-טיוה) ןושרעג וועל ,(עירעש

 יד ךיוא ךיז וצ ןעגיוצענוצ ןעבָאה ערעדנַא

 יד טלעטשעגקעװַא ןוא קיטקארּפ עכילטסירק

 -רעדָאמס ַא ףיוא טנענעג רענליוו ןיא ןיצידעמ

 -אב עשיסור יד ןאד טנעלפ בנא .ךיוחה רענ

 ךיז (טייל-רעטילימ ןוא עטמאעב) גנורעקלעפ

 ןעהַאק .א .רד םיריוטקָאד עשידיא ייב ןערירוק רענרעג ךיוא
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 ךָאנ ןעמוקעג ןענייו'ס .עשיליוּפ ייב דעדייא
 טיריא ,רד .יוו ,ןרעשוקא עטעדליבענסיוא םוג
 ,(1920 ןעברָאטשעג ,1800 ןעריובעג ,ךָאלב
 טהרבא ,יטסראטָאק .ח --- םיריוטקָאד רעדניק ,ערעדנַא ןוא (םילשורי ןיא טציא) ןהכ לאונמע
 טציא) ןאלידר בסעי ,ןעגָאלָאנעגטנער ,רעטָאקאמ
 רעצגַאװ .א ןוא עװקסָאמ ןיא רָאסעּפָארּפ
 ,1869 ןעריובעג) ןייּפרַאג --- םיריוטקָאד-ןעגיוא
 ,1868 ןעריובעג) םָאר .רג ,1990 ןעברָאטשעג
 ,1868 ןעריובעג) םָמר .רג ,(1980 ןעברָאטשעג
 -ימַאפ עטנאקאב יד ןעבעגעג טָאה םיריוטקָאד
 -עג :(יירעקורד עשידיא עטסטלע יד) םָאר עיל
 ,ןהוז ס'מָאר הרובד הנמלא דעד ,םִאֹר םיסַאר
 ןוא -- ןהיז ס'מָאר עטיא -- רעדירב ייווצ
 .ןעזילַאנַא עשיניצידעמ ראפ עירָאטַארָאבַאל (עשידיא עטשרע יד) ןייז גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ טרהיפ סָאװ ,ןהוז ס'מָאר עגַאמ ,רעדנַאסקעלַא

 ,ענליוו ןיא ערעירַאק רענעהעזעגנָא ןֵא ןופ ןעב -ווהעננָא .ןעדיא ןוא רעניווטיל ,ןעפור-סייוו ,ןעקאילָאּפ ; ןעטעטילאנָאיצַאנ עגיטרַא יד ןופ רעייטשרָאפ עלַאקידַאר וד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ .,עיצַאזינַאגרַא רעשיטילָאּפ רעמייהעג 8 ןופ דילנטימ ןעוועג רע זיא עיצַאּפוקֶא רעד תעב ןוא חמחלמ רעד רַאפ ךָאנ ,ןעגנודניברַאפ עסיורג טאהעג ,ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןעשידיא ןיא לײטנַא ןעויטקַא ןַא ןעמונעג ,ײטרַאּפ "רעשיטעדטק, רעד ןופ לעגילפ ןעקניל םעד וצ טרעהעג טָאה רע .רעוט רעשיטילָאּפ -ךילטפַאשלעזעג ןוא גרוריכ רעטוג א ,(1884 ןעריובעג) םָאר (שטיווַאד -יוַאד ירָאגירג) םיסַארעג ןעוועג זיא ייֵז ןופ רעטסניהעפ רעד
 ןיא רעהידפַא ןערהָאי עטצעל ענייז טכַארברַאֿפ ,טייקנעסעגרַאפ ןיא ,רעקנַארק ַא -- רע טָאה
 -ךאטשעג) דַארגנינעל ןיא ךָאנרעד ןוא עטיל
 ,(1982 ןיא ןעב

 -יװ לטבימ : ןערעװ טנַאמרעד ןעפראד ָאד
 ,(1911 ןעברַאטשעג ,1868 ןעריובעג) יטסרָאג
 א ןעמונראפ ןוא קיטקַארּפ עסיורג ַא טָאהעג טָאה רע ואוו ,קסיורבַאב ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ
 טָאר רעדנַאטקעלַא .רד ןעטנַאקַאב ןופ םישרוי יד ןופ רענייא 7 ===! ןיא ןעבראטשעג ,4 ןיא / ןעדיובעג) / | צנַארקעעזָאר ךוז ,םירבה ייוצ עטנעהַאנ יד ןוא טפַאשלעזעג רעד ןיא טרָא ןעגי'דובכב

 ךַאלב אולוא .רד
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 ,"רעצעזטפירש ןוא ץנַארקנעזָאר, קודד ןעשידיא
 טָאה רעכלעוו (9 ןעריובעג) ןיפ ןימינב ןוא
 / -ודיא ןיא טדִא ןערעדנוזַאב 8 ראג ןעמונרַאפ
 ןופ ןהוז ַא -- ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןעש
 -ַאטסיה ,ןעטנערעלעג ןעשידיא ןעטנַאקַאב םעד
 -ןב א .ןיפ ףסוי לאומט ,רָאטקַאדער ןוא רעקיר
 טינ) ןיפ .רד טָאה ,ןערעטלע ענייז ייב דיחי
 -הֶאי ענייז טיול ,טעּפש (דימתמ רעסיורג ןייק
 רע טָאה ענליוו ןיא .רָאטקָאד טגידנעעג ,ןער
 -קַארּפ עכייד א רָאנ ,עסיורג ןייק טינ טַאהעג
 טינ ,ןעגָאז ךיז גידנעלציוו טגעלפ רע יװ ,קיט
 רָאנ ,ןיצידעמ ןיא ןעשינעטנעק ענייז קנַאד ַא
 ליפ טַאהעג ןוא רוחב א ןעבילבעג זיא ןיפ .ןעסעומש ןיא רעדָא ךוב א ייב ןעטנעיצַאּפ-דניירפ ייב רעדָא ךיז ייב ןעגניירברַאפ זייוונ'העש ןעב -ָאה ביל טגעלפ ,טירָאביס ַא רעטקַארַאכ ןץ'טיול ןעוועג זיא רע .ןעטסניד -ךאפ ךָאנ ןענָאי גינייוו ךיוא ןיפ ךיז טגעלפ ן ,טגרָאזרַאפ ?עירעטַאמ .רעדניליצ א ןיא רעשט  סםָאר ירָאגורג .רד -|ק ַא טימ רהָאפסױרַא םענהעש ןייז בילוצ

 רענייא ןעוועג זיא רע .טפַאשלעזעג רעכילטסירק דעד ןיא ןליפא ,דניירפ
 -טָאר ךיוא ןוא הלודנ-חקדצ רעטרימרָאּפער רעד ןיא םיאבג-עציוו יד ןוֿפ
 סנעטייצַאב ןיפ טָאה טעב-ןעקנַארק ן'פיוא נידנעניל ,טַארטַאטש ןיא ןַאמ
 (.ד 100,000 ךרעב) השורי עצנַאג ןייז רעכלעוו טיול ,האוצ א ןעבירשעג
 ךרוד ףליח , עטנַאקַאב יד ןעראוועג טנעפעעג עקאט זיא (1901) טיוט ןייז ךָאנ .טנעגוי רעשידיא רעד ןופ ץיצַאזיױװיטקודָארּפ רעד ןעניד לֵאֹז
 ןוא ,רהָאי 80 רעכעה ןיוש םויה דע ךָאנ טריטסיזקע סָאװ ,"טייברַא
 . 2 ןעלאנָאיסעּפָארּפ עגנוי עשידיא ןעזָאלעגסױרַא
 ןוא טסנוק ,הכאלמ ןופ ןעטיבעג עֶלַא ףיוא
 ,קינכעט

 ןלָאפרע םעד ןעפלָאהעגטימ ליפ רהעז
 יד ןיא רקיע רעד ,טלַאטשנַא םעד טָא 'ןופ
 רעגנוי טסלָאמאד רעד טָאה ,ןערהָאי עטשרע
 ,רעװָאקַאמ סםהרבא רב םהרבא רָאטקָאד
 -עלַאב א ןיא ,1809 ןיא ,ענליוו ןיא ןעריובעג
 -םינ טגידנעעג ָאד רע טָאה ,עילימַאפ רעשיטַאב
 ןופ ,וָאקרַאכ ןיא ןיצידעמ טרידוטש ,עיזַאנ
 -נא ןייז ראפ ןערָאװעג ןעסָאלשעגסױא ןענַאד
 ץנַארקנעזָאר .רר -קנַארק-רעדניק ףיוא ןילרעב ןיא טריזילַאיצעּפש ' -- ךיז ךָאנרעד ןוא גרובצריוו ןיא רָאטקָאד טגיד 2 -נעעג ,"ןעהורמוא , עשיטנעדוטס יד ןיא לייט
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 ַא טימ ,שנעמ רעשיגרענע ןוא רעשיטַאּפמיס ,רענולק ַא .ןעטייה

 "עג ןעבילקענסיוא רעװַאקאמ .א ןיא ,שוח ןעכילטפַאשלעזעג ןעטיירב
 "טייברא ךרוד ףליה, ןיא (רעטלָאצַאב טינ) ראטערקעס סלא ןערָאװ
 -ניירא ,טפַאשלעזענ רעניזָאד רעד ןופ "המשנ יד, ָאד ןעוועג ןוא

 -נעמוק .עוויטַאיציניא ןוא עיגרענע ליפ טיײברַא רעד ןיא גידנעגָארט

 עטסמירַא יד טימ קיטקַארּפ רעשיניצידעמ ןייז ךרוד גנורירַאב ןיא גיד
 יד טימ טריסערעטניארַאפ רעװַאקַאמ ךיז טָאה ,ןעטכיש עשידיא
 ףליה םוש ןָא .ננורעקלעפַאב רעד ןופ לייט םעד טָא ןופ ןעגנוניואוו
 -אב א טיול ,טכוזרעטנוא ךילטפַאשנעסיױו ץנאג רע טָאה דצה ןמ

 ןייז .ןעננוניואוו עניוזא 200 (םנעגיוב-עטעקנא) םַארגָארּפ רעטמיטש

 רהָאפנעמַאזוצ רעװָאגָאריּפ םעד ףיוא ןעטלַאהעג רע טָאה טָארעּפער
 .ןעמונעגסיוא רהעז םלוע םעד ייב טָאה ןוא 1912 ןיא נרוברעטעּפ ןיא
 ןעראוועג טקורדעגּפָא טינ גארטרָאפ רעניזָאד רעד זיא ןערעױדַאב םוצ
 יד ךרוד טצונענסיוא טינ ןעבילבעגנ ןוא םענרַאפ ןעצנַאנ ןייז ןיא

 -.סיוא יד ןענייז ןפוא ?כב .טיבענ םעד ףיוא רעשרָאפ ענידרעטעּפש
 יד ןופ טייקשינעיניה-יטנַא יד .עכילרעדיוש ןעוועג ס'רעווָאקַאמ ןערהיפ
 -רעביא טָאה (עטכייפ ,עגנע ,ערעטסניפ) ןעגנוניואוו עשידיא עמערָא
 ןיא טנאקאב טרּפ םעד ןיא ןענייז סאוו תועידי עטסגרע יד ןעניטשעג
 זא ,ןעזיועגסיױרַא ךיז טָאה ייברעד .רוטארעטיל רעשיטסיטַאטס רעד

 -יט ליפ הריד אזַא ןופ רעטעמ:טַארדַאװק א רַאפ טלָאצ ןאמערא רעד

 -יואו עטסנהעש יד ןופ ןעשזַאטע-לעב יד ןיא טלָאצ ןעמ יו ,רערע
 ,טָאטש ןיא ןעגנונ

 יד -- ןעגנושרָאפ ס'רעװָאקַאמ ןעוועג ךיוא ןענייז גיטכיוו רהעז

 םידימלת יד ןופ דנַאטשוצ ןעשיזיפ םעד רעביא -- ענליוו ןיא עטשרע

 (טבער-הכולמ טימ) עיזַאנמיג סיגהכ רעגידסלָאמַאד רעטנַאקַאב רעד ןופ
 ,םירבחמ ערעדנַא ןֹופ תועידי טימ ןעגנוכיילגרַאפ ענייז ןוא

 ןעועג ןיא רעווָאקאמ ןעכלעוו טימ ,טסייג רעכילמיטסקלָאפ רעד

 טימ ןעמענראפ וצ ךיז ךיוא ןעסיוטשעג םהיא טָאה ,ןעגנורדעגכרוד
 ןעשיווצ טייברא רעשירָאטַאזירַאלוּפָאּפ ןוא רעשינעיניה-ראטינַאס רעד

 ןייק חמחלמ רעד ךָאנ ךיִז גידנערעקמוא .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד
 זיא רע רעכלעוו ,"עזא, טפַאשלעזעג יד טעדנירנעג רע טָאה ,ענליוו

 גָאט ןעטצעל םעד ןיב המשנ ןוא בייל טימ ןעבענענרעביא ןעוועג
 ןעטימ ןיא ,1920 ןיא ןעברָאטשעג ןזיא רעװָאקַאמ .ןעבעל ןייז ןופ
 ןייז עכלעוו ןיא ,סעיצוטיטסניא ךיז ךָאנ ןעזָאלעג ןוא טייברא ןייז ןופ
 .טניבייאראפ זיא ןעמָאנ

 ןיא ןעברָאטשעג ןענייז ,1910 ,עיצאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב
 רענעריובעג א ,סעדיּפאל היבוט .ןײטשּפע .רד ןוא סעדיפאל .רד ענליוו
 ןיא ,שנעמ רעגיד'בשוימ ,רענעדיישאב ַא ,(1809 ןיא) בשות רענליוו
 ערעגנעל א ,ןעשינעטנעק עשינעמכַאפ עסיורג ענייז קנַאד א ,ןעוועג
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 םייב לוש-רעשוקַא רעד ןיא רָאטקעריד טייצ

 ךיא ַא טָאה ןעטסָאּפ ַאזַא ;'בוקַאי , לָאטיּפש

 .רד .ןעמענראפ וצ ןעוועג הכוז ןעוו ןעטלעז

 ענליו ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןײטשּפע ףסוי

 ןוא (ןָאגרַאמפ) לעטדעטש ןיילק ַא ןופ גידנעמוק

 עשיטסינויצ יד ןיא רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג זיא

 םייברא רענעבעגענרעביא ןייז קנַאד ַא ,ןעזיירק

 ױקִא רעשטייד דעד תעב .טיבענ-לוש ן'ֿפיוא

 -עה ַא ענליוו ןיא טעדנירגעג רע טָאה עיצַאּפ

 דע ךָאנ טנַָארט עכלעוו ,עיזַאנמיג עשיאערב

 ןיא רע ןיא ןעברָאטשעג .ןעמָאנ ןייז םויה

 .םופיט ןופ ,6

 -ליו יד טַאהעג טָאה טסולראפ ןעסיורג א

 .רד ןופ טױט ן'טימ טיײקכילטפַאשלעזעג רענ

 א .(1980 ןיא ןעבראטשעג) גרובסנעגער ףסוי ןויטשּפע .רד

 רעסיורג א ןעוועג גרובסנעגער זיא ,דנַאלרוק ןיא בר א ןופ ןהוז

 ןוא עיפָאזָאליפ טרידוטש ,(תונבר ףיוא תוכימס טאהעג) טסידומלת

 ,(לעטיט-רָאטקָאד ןעניאייווצ א ןעמוקַאב) דנַאלשטייד ןיא ןיצידעמ

 -ןעװרענ ףיוא טריזילאיצעּפס ךיז ןוא טעדליבעג ניטייזליפ ןעוועג

 סעיצקעל ענייז ןוא רענדער רעטונג ַא ןעוועג זיא רע .ןעטייהקנַארק

 ןעגעלפ --- עלעיצעּפס ןוא ערעלוּפָאּפ --- ןעטיבעג ענעדישראפ ףיוא

 םִאקלֶאפ נידנעשרעהַאב .רערעהוצ טנעגניטנַאק ןעסיורג א ןעהיצוצ

 םָאװ ,שידיא ךיוא טנערעלעגסיוא ךיז רע טָאה ,שיאערבעה ןוא שטייד

 -כיש עטיירב יד ןעשיווצ רעלוּפָאּפ טכַאמענ םהיא רערהעמ ךָאנ טָאה

 "עג ,טייברא רעכילטפַאשנעסיװ ןעבענּפָא רע טנעלפ טייצ ליפ .ןעט

 ןייז ךָאנ טלָאזעג טָאה סָאװ ,קעטָאילביב עלופטרעוו ַא ךיז ייב טַאה

 | .טעטיזרעווינוא רע'מי?שורי ןיא ןערעוו ןעבענענרעביא טוט

 טגידנעעג ןעבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד עשידיא ?ייט רעשביה ַא

 יד ןיא ןוא נרוברעטעּפ ןיא עימעדַאקַא עשיניצידעמ-רעטילימ יד

 טנַאזעגּפָא ךיז ןעבָאה ,רעטילימ ןיא טנידעג הליחתכל ןעטייצנעסור

 : ונייהד .ענליוו ןיא ןעריציטקַארּפ טצעזַאב ךיז ןוא סעלעטש ערעייז ןֹופ

 ןא ,טושז .ז ;(1911 ןיא ןעבדָאטשעג ,עיוויא ןיא ןעריובעג) וָאגָאר .ס

 ןעריובעג) ןַאמכַאּפ ;(1912 ןיא ןעברָאטשעג בשות רענליוו רעטלַא

 "ניירא טינ ןענייז ָאד .ערעדנַא ןוא (1911 ןיא ןעברָאטשעג ,9 ןיא

 "עג זיא רערעייז לייט רעטסערג רעד סָאװ ,םיריוטקָאד יד טנעכערעג

 ןוא גירק ןעשינָאּפַא-שיסור םעד תעב רעטילימ ןיא ןעראוועג ןעפור

 המחלמ רעד ךָאנ זיא ייז ןופ לייט א .חמחלמ-טלעוו רעטצעל רעד תעב

 ןופ .דנַאלסור ןיא ןעבילבעג זיא לייט א ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ

 .טשעג) שטיװָאנָאלָאס קירגעה ןערעוװ טנַאמרעד ףרַאד עטצעל יד טָא
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 ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,(1954 ןיא
 א"קי ןופ "ןעננוניואוו עשינעיניה עניליב , יד

 -ענ ליפ רהעז ךיוא ןוא סָאנ רעשטיבוס ףיוא

 -רעדניק ןופ טיבעג ן'פיוא ענליוו ןיא טײברַא

 ערעלוּפָאּפ ךרוד גנורעלקפיוא ןוא גנונרָאזרַאפ

 יד ןופ רענייא .("ענעיניה, ףיֹוא סעיצקעל

 טריזיליבָאמ ןענייז עכלעוו ,םיריוטקָאד רענליוו

 -מיס רעגנוי רעד ,1914 רהָאי ןיא ןעראוועג
 ןערָאװעג ט'נרה'עג זיא ,יקסיריחּפ רעשיטַאּפ
 רעד תעב ןעסיירּפחרזמ ןיא טנָארפ ן'פיוא
 .רג .ףמאקנענער לַארענעג ןעשיסור ןופ הלּפמ
 עילימַאפ רעגיד'סוחי א ןופ טמַאטשעג ,רעגטַאר
 ןעברָאטשעג) טיגיַאסס .(1917 ןעברָאטשעג)
 | .ערעדנַא ןוא (1917 ןיא

 ענליוו ןייק ןעמוק ןענעלפ רעדיוו םיריוטקָאד עשידיא ערעדנַא
 ערעייז ןעבעלסיוא ָאד ןוא טסניד-רעטילימ רעייז ןעגידנע ן'כָאנ ןיוש
 ןא ,רעטַאטימ יבדרמ ןעװעג ןיא ייז ןופ רענייא .ןערהאי עטצעל
 -ערא ןַא ,?ארענעג ןופ ןישט ןיא (1986 ןיא ןעריובעג) רוחב רעטלַא
 -אב רעװאטימ .רד טָאה טוט ן'זיב .ןהוז א ס'דמלמ רענליוו ןעמ
 -ענ םַאזנייא רע זיא 1927 ןיא ןוא הכולמ רעד ןופ עיסנעּפ ןעמוק
 ןרָאהגײא ןעוועג זיא שנעמ רעלעניגירַא ןַא .םינקז-בשומ ןיא ןעברָאטש
 -קעווא טָאה רע .(רעטָאפ ס'ןרָאהנייא דוד ,ס'רעטכיד ןעטנַאקַאב םעד)
 ןיא טנערעלעג הְליֵלו םוי טָאה ןוא טסנידרעטילימ ןייז ןעפרָאװעג
 -עג רע ןיא רעכילקנערק א ,.ןילק ס'ןואנ ןיא רעדָא תובישי יד
 .ןעבעל ןעכילטּפַאשלעזעג ןופ טייוו ,טײקמערַא ןיא ןעברָאטש

 ענעברָאטשעג עיצארענעג רערעגניא רעד ןופ :
 -יײשַאב רעד : ןעוועג ןענייז םידיוטקָאד עשידיא }

 רהֶאי ןיא ןעברָאטשעג) סטאטש .מ רענעד
 טײח  בײע) ;(סופיט-קעלפ ןופ ,5
 ַא ,(1928 ןיא ןעברָאטשעג ,1887 ןיא ןעריובעג
 ןעננושרָאפ ענייז סאוו ,רָאטקָאד-לוש רעגיטכיט
 עשידיא יד ןופ דנַאטשוצ ןעשיזיפ םעד רעביא
 ךָאנ ןענייז ןעלוש-סקלָאפ יד ןיא רעדניק-לוש
 רעד וצ טנעמוקָאד רעטנאסערעטניא ןא טציא
 -וובענ) רעטשטָאּפ .ש ; עיפארנַאמעד רעשידיא

 רעטשדע רעד ,(1923 ןעברָאטשעג ,1807 ןער

 ןיא רָאטקָאד-ראטינַאס ןעװעג ןיא סאוו ,דיא

 ףיוא ןָאטענפיױא ליפ ןוא טַארטסיגַאמ רענליוו רעטשטָאּפ .רד

 ,ןרָאהניוא ,רד

 יא ראג קערט כאר לאוער
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 -יובעג) ָאריּפַאט רַאקסָא ; טיבעג ןעניזָאד םעד ,
 -ענעגרעביא ןא ,(1927 ןעברָאטשעג ,1868 ןער |

 -ָאלוקרעבוטיטנַא רעד ןיא רעטייברַאטימ רענעב
 .ערעדנַא ןוא ,עניל דעז

 ,םיריוטקָאד עשידיא רענליוו יד ןעשיווצ
 -ַאּפ עגיטכוו א טליּפשעג ןעבָאה סָאװ

 -ולָאװע+ רעד ןיא רקיע רעד ,עלָאר עשיטיל
 לעװַאֿפ .רד טנַאקַאב זיא ,גנונעווַאב רערענָאיצ

 ,ענליו ןיא ןערָאװעג ןעריובעג) לַאטנעזָאר
 יד ןופ .(1924 ןיא ןעבראטשעג ,1972 ןיא
 -נא ןעסיורג א דע טמענ ןערהאי עשיטנעדוטס
 -רַא ,ןאמגַא םינָאדװעסּפ) "דנוב, ןיא לייט

 ןיא ,ענליוו ןֹוא קָאטסילַאיב ,ווָאקרַאכ ןיא טייב =;

 -איצַאס רעד ןופ רעפעש עטשרע יד ןופ רענייא = }
 -ראפ ,רוטַארעטיל ?רעשינָאנרַאשז , רעשיטסיל

 -עד ןופ קיטקַארּפ ןוא עטכישענ רעד ןענעו רעכיב עכילטע טסַאפ

 -וצ) טקישדַאפ ךָאנרעד ןוא טריטסערַא לָאמ עכילטע טרעוו ,סעיצולָאװ

 ,ענרָאטַאק ףיוא ריביס ןיא (לאטנעזָאר ַאננַא ,יורפ ןייז טימ  ןמַאז

 ואוו ,עידענַארט "עקסווָאנַאמָאר , עטמהירַאב יד ךרוד ןעטרָאד טכַאמ

 ַאד .ענליוו ןיא ךילדנע טמוק ןוא ,ןעבעל ןייז הנכס ןיא טלעטש רע
 טינ ןוא ןעזילַאנַא עשיניצידעמס ראפ עירָאטַארָאבַאל ַא רע טנעפע
 -לעזעג-לערוטלוק ךיוא ןוא רעשידנוב-שיטילַאּפ ,רעלַאנעל ּפֶא ךיז
 ,טייברא רעכילטפַאש

 רעד ןֹופ קעװַא טייצ רעד רַאפ ןענייז םיריוטקָאד-ןעיורפ יד ןופ

 -עג) טשרג ַארעװ עלופטנַאלַאט יד ,טלעוו
 -ענסיוא ןא ,(192/ ןעברָאטשעג ,1890 ןעריוב

 אניאפ ןוא ,ןירָאטקָאדךעניױא עטנעכייצ

 ,(1951 ןעברָאטשענ ,1888 ןעריובעג) יססדָארב

 -רא רענעבענעגדעביא רהיא ךרוד טָאה סָאװ

 -לַאװרַאפ עטשרע סלא ,"זאט-עזא , ןיא טייב

 -לוסנָאק רעטפַאהרעטסומ רעד ןופ ןירעט

 ראפ םייהרעדניק ןופ ןוא סרעטומ ראפ עיצַאט

 ליפ ,םימותי ןוא רעדניק ענעפרָאוװעגרעטנוא

 ןוא ץוש-רעדניק ןופ טיבעג ן'פיוא ןָאטעגנפיוא

 -ברעטש-רעדניס רעד ןֹופ גנורענעלקרַאפ רַאפ

 .ענליוו ןיא ןעדיא ייב טייקכיל

 א

 (ןַאמנַא) לַאטנעזָאר .רד

 יי טמוומועמושטאועטטאטאטטטפסעטסוטנטוטעט פאק 8

 וװוָאצעג .רד "ענ ןיא 1028 ןיא ,קירוצ רהָאי א טימ
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 לָאטיּפש ןעשידיא ןיא טייברא רעד ןעטימ ןיא ענליוו ןיא ןעברָאטשעג

 ןוא שנעמ רעטריטנַאלַאט א ,(1880 ןיא ןעריובעג) וָאצעג ירָאגירג

 -נעסיוו עשיניצידעמ יד ןיא טייברַא עכילטפַאשלעזעג ןייז .,רעשוקַא

 -טימ קרַאטש רהעז טָאה סעיצַאזינַאנרַא עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עכילטפַאש

 ןיא טעטכַאעג ןייז לָאז רָאטקָאד ןעשידיא ןופ ןעמָאנ רעד זא ,טקריוועג

 רעשינעמכאפ ןייז רעטנוא .עשידיא-טינ ןיא ךיוא ,ןעזיירק עלַא

 -ןקַא ןוא םיריוטקָאד-ןעיורפ עהייר ַא טעדליבעגפיוא ךיז ןעבָאה העּפשה
 ,ץניװַארּפ רעד ןיא ןוא טָאטש ןיא ןעריציטקַארּפ סָאװ ,ןערעש

 ןעק ,טכיזרעביא רעצרוק רעניזָאד רעד ןופ ?כה-ךס א גידנעכַאמ

 -ַאב ערעװש יד ףיױא גידנעקוק טינ זַא ,רהיפסיוא םוצ ןעמוק ןעמ
 -ָארּפט רעשידיא רעד ןעבעל וצ סיוא טמוק סע עכלעוו ןיא ,ןעננוגניד

 עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ עהייר ַא בילוצ -- ץנענילעטניא רעלענַאיס

 רעד ףיוא ענליוו ןיא םיריוטקָאד עשידיא יד ןעהעטש -- תוביס

 תוחוכ ענייז ּפא טינ ייז ןופ רענייא טינ .ךיוה רעניטסייג רעגירעהעג

 ןיא טמענראפ ןוא טייברא רעכילטפאשלעזעג ףיוא ןעשינעטנעק ןוא
 רעשידיא רעד ןזא ,ןעשניו וצ זיא'ס .טרָא ןעני'דובכב א טָאטש

 טינ ךיז ,טעטילאיצעּפס רעננע ןייז ייב ןעביילב טינ לָאז רָאטקָאד

 ,טסירעירַאק ןעטנענילעטניא ןוא "הכאלמ-לעב א, ןיא ןעלדנַאװרַאפ

 ןייטש וצ טרעדָאפ אפוג עיסעפָארּפ עשיניצידעמ יד זא ,ןעקנעדעג רָאנ |

 ערעייז ןיא ןעננירדניירא ףיט ןוא ,ןעסַאמ-סקלָאפ יד וצ טנעהָאנ

 ךָאטקָאד רעכילטפאשלעזענ אזא רָאנ .ןעטיונ ןוא ןעטייקכילמיטנעגייא

 -ָאס ןהֶא םיראוו ,ףורַאב ןעשילארָאמ ןייז ןעכערּפשטנא תמאב ןעק

 ,טייקנירעווקנערק יד טינ ןערעוו טרענעלקרַאפ טינ ןעק ןיצידעמ רעלַאיצ
 עשידיא יד דָארג ןוא .ננורעקלעפַאב רעד ןופ טייקניברַאטש יד טינ

 -יינ ,ףליהטסבלעז ףיוא ןעזיוװעגנָא בור סָאד ןזיא סָאוו גנורעקלעפַאב

 -נַא םעד ןיא םויק ן'ראפ ףמַאק רהיא ןיא ןעטסרעמ םוצ ךיז טניט
 ,ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג ןיא םיריױטקָאד עשידיא יד ןופ ךיוא ?ייט
 ידכ ,טנוזעג שיזיפ ןוא ניטסייג ןעסקאווסיוא לָאז רוד רעיינ רעד ידכ

 .ןעגנוננידַאב עלאיצַאס-שיטילַאּפ עיירפ ןיא ןעבעל לָאז רע



 .וָאנבוד ,ש

 (*-טַארקַאמעד רעשידיא רעד -- דַאבַאט .3 .ךד

 רעד ןיא טינ רָאנ טנייה זיא עיטַארקַאמעד

 : ןעטייז עדייב ןופ יז טריקַאטַא ןעמ .עדָאמ

 ןיא .סקנילםערטסקע ןוא סטכער-םערטסקע ןופ

 טשרעה עּפָארייא ןופ עירָאטירעט ?עטרעפיירד

 .ןערילָאק עלַא ןופ םזישַאפ רעדָא רוטַאטקיד

 ,השורי רעטסנעש רעד ןופ ּפִא ךיז טגָאז ןעמ
 -וא זנוא טָאה טרעדנוהרָאי עט19 סָאד סָאװ

 זיא סָאװ ,טפַאשרעה-סקלָאפ ןופ :טזָאלעגרעב

 -ןלָאװער עלַא ךרוד ןערָאװעג טפמעקענסיוא

 -ָאמ עיינ יד .טפַאשרעהטסבלעז רעשיטסיכרַאנָאמ רעד ןענענ סעיצ

 -ַארקָאמעד רעד טימ ןעמאזוצ ."רערהיפ, טנייה ךיז ןעפור ןעכרַאנ

 ,טייהיירפ םינימ ײלרעלַא ןוא םזינאמוה ךיוא סױרַא ןעמ טפרַאװ עיט

 -:אורַאפ טרעוו םזילַאנָאיצַאנ רעדנעיירפַאב ,רעשיטסינַאמוה רעד

 .רעקלעפ ערעדנַא וצ סָאה ןופ םזילַאנָאיצַאנ ןעשינָאלָאָאז 8 ןיא טלעד

 ,ןעלאעדיא עשיטסינאמוה ןופ רעגערט יד ,זנוא ןענייז סָאװרַאפ םֶא

 רעד ןעבענענרעטנוא טינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ענעי רעייט ױזַא

 רעטלע רעד ףיוא ךָאנ ןעטלַאה ןוא טייצ-סנירקכָאנ רעד ןופ הפגמ

 -ַאל יד ןענייש סע רעכלעוו ףיוא ,ןהָאפ עניטכיל ענעי ץלָאטש טימ
 רעטכע ןופ ,"טכערנעשנעמ ןופ עיצַארַאלקעד , רעסיורנ רעד ןופ ןעננוז

 סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ ןעוויסערנַארּפ ןעשיטסינַאמוה ןוא עיטַארקָאמעד

 | | ,רעקלעפ ןופ גנורעדירברַאפ וצ טבערטש
 רענליו רעטנַאקַאב רעד ןזיירק רעזנוא ןיא זיא ייז ןופ רענייא

 ייליבוי ןענירהאי-70 סעמעװ ,דַאבַאש חמצ רעוט-ללכ ןוא רָאטקָאד

 "יירד ןיוש ן'דַאבַאש .רד ןעק ךיא ,טרעייפעגנ ננַאל טינ ןעבָאה רימ
 ןיא עיצולַאװער עשיסור עטשרע יד ןעו טייצ רעד ןופ ,רהָאי גיס

 -נוא ראפ ןעפמעק וצ ןעפָא טייקכילנעמ יד ןעבענעג זנוא טָאה 5

 רעקיטערָאעט ןוא רעקיטקַארּפ רעטנעכייצענסיוא ןא .ןעלַאעדיא ערעז

 רע טָאה ,טנַאס רענליוו ןיא טצרַא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ,ןיצידעמ ןיא

 -רֶא ,סעיצאזינַאנרַא עכילטפַאשלעזעג ײלרעלַא ןיא טיײברַאעג גידנעטש

 ןעטלַאהרעד ןוא ןעבירשעג זיא לעקיטרַא ס'ווָאנבוד .ׁש רָאסעּפָארּפ (*
 ,דער--.טיוט ס'דַאבַאש .צ .רד רַאפ ןעטַאנָאמ רַאּפ א ןערָאװעג
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 רעד ןיא ןעטסנידרַאפ ענייז ןענעו .עשידיא-ןיימענלַא ךס ַא ןוא עניט
 רענליו יד ןעלהעצרעד עיצַאּפֹוקֶא רעשטייד ןוא המחלמ ןופ טייצ

 רענליוו יד ןַאד ןעבָאה שפנ תריסמ טיס .טייצ רענעי ןופ "םיסקנפ,

 ןעגענ טפמעקעג יקסדָאניװ .רד ןוא דַאבַאש .רד טימ שארב םינקסע

 .םזיטימעסיטנַא ןעשיליופ-שטייד ןעטלעּפָאד םעד ןוא טיוט ,רעגנוה

 דַאבַאש .רד זיא ,טנעמַאלרַאּפ ןעשיליוּפ ןופ דילגטימ סלַא ,רעטעּפש

 .ןעלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטַארקַאמעד ענייז יירטעגנ ןעבילבעג

 -ַאטשעג דַאבַאש .רד ןיא ןעננונייצרעביא עשיטילַאּפ ענייז טיול

 ןיא ?ײטרַאּפסקלַָאפ רעשידיא, רעד ןופ ?ענילפ ןעקניל ן'פיוא ןענ
 ןייז .(ןעלױּפ ןיא *יײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-שיטסיקלָאפ ,) דנַאלסור

 -סינַאמֹוה-ןייר ןיא ןוא םזיניווָאש ןעדעי ןופ יירפ זיא םזילַאנָאיצַאנ

 -וא רע טָאה ,עימָאנָאטוװא-רוטלוק רעשידיא ןופ רעגנעהנָא סלא .שיט

 ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק א טרהיפענ םוטעמ

 עטסערג ענייז ןופ רענייא .לוש רעכילטלעוו רעשידיא רעד רַאפ ןוא

 ןיא טוטיטסניא רעכילטּפַאשגעסיװ רעשידיא רעד ןיא ןעטסנידרַאּפ

 -יװש ןייז טימ ןעמאזוצ טעדנירנעג טָאה רע סאוו ,(א"וויא) ענליוו
 .ךיירנייו .רד ,רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל ןוא גָאלָאליפ םעד ןָאזרעג

 רעצרוק ַא ןיא סָאװ ,ןעקנַאדרַאֿפ וצ רימ ןעבָאה ןעננוהימַאב ערעייז

 רעד ֹוצ טכיירגרעד א"וויא רעד טָאה דהֶאי ןהעצ םיוק ןופ טייצ

 -רַאפ טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא-טלעוו רעכילטפאשנעסיו ַא ןופ הנרדמ

 -נעל ענעדישראפ ןיא סעיצוטיטסניא עשימעדַאקַא ליפ טימ ןעגנודניב

 | .רעד

 זַא ןוא ,ענליוו ןיא ןעוועג טינ ךיא ןיב רהָאי גיצנַאװצ ןוא טכא

 זיא סָאװ ,טָאטש עטלא יד טכוזאב רעדיוו רעמוז ןעניטנייה בָאה ךיא

 -ופענ ךיא בָאה ,תוינחור ןיא ךייר ױזַא ןוא תוימשנ ןיא םערָא ױזַא

 -- ןעטסָאּפ ןייז ףיוא ,גידנעטש יוװ ,דַאבַאש דניירפ ןעטלא ןיימ ןענ

 ןיב הירפ ןופ גידנעטייברא ,סנעטסָאּפ ענייז עַלַא ףיוא ,רעניטכיר

 טנעוו יד ןעשיווצ םענעגנא רהעז ןעוועג רימ זיא'ס -טנעווַא ןיא טעּפש

 -רָאפ םעד ,םהיא ןופ אקוד גנוסירגַאב א ןערעה זיוה-א"וויא ןופ

 ןעוועג זיא'ס .ןעטיײברַא-רוטלוק ערעזנוא ןופ ךרַאירטַאּפ םעד ,רעציז

 רעטכע ןַא ןעבילבעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ םעד טָא ןהעז ֹוצ דיירפ ַא

 ,ןעסאמ-סקלָאפ ערעזנוא טימ ןעדנובראפ גנע ,טַארקָאמעד רעשידיא

 ַא -- ןעטיונ ןֹוא ןעגרָאז ערעייז טימ ןעמונרַאפ ,ךַארּפש רעייז טימ

 ,ץנעגילעטניא-סקלָאפ רענידנעמוק רעזנוא רַאֿפ רעטסומ

 -ַאעדיא עלעדייא עכלעזא ןייז ןנוא ייב ךָאנ ןעלעוו סע ןמז ?כ

 ,הפוקת-טייהיירפ רעסיורג רעד ןופ טסיינ ם'נופ טכיוהאב ,ןעטסיל

 ןעשידיא ם'ניא הדירי א רַאפ ןעבָאה וצ ארומ סָאװ טינ רימ ןעבָאה

 רהעמ סָאװ ןעבעג זנוא רוד רענידנעמוק רעד לָאז יאולה .ןעבעל

 !ןעשנעמ עכלעזַא



 (".יקסנול לעקיײז

 -ָאלס ןיא ,1881 ,זומת 'ב ןערָאװעג ןערָאבעג זיא יקסנול לעקייח

 ןופ טמַאטשעג טָאה ,דמלמ ַא ,רעטָאפ ןייז .עינרעבוג רענדָארג ,םינ

 -עג ןֶָא רהָאי 4 ןופ .סדדּפהלעב םעד עלעבייל 'ר רעגרעבסנינעק

 ןַאד ,עדיל ןוא םינָאלס ןופ תובישי יד ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנערעל

 רעטלַא רעד ןיא ןעווענ שמשמ רהֶאי ייווצ ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוקענ

 ,קעטָאילביב-ושַארטש רעד ןופ רַאקעטַאלביב 1898 טניז ןיולק

 ,תודונא עשיטסינויצ ןיא טײברַאעג ,ךעלכיב-הלכשה טנעיילעג ענליוו ןיא

 גיז .ןעזיולק יד ןיא ןענרעל םוצ תורבח ,םידסח-תלימנ טעדנירגעג

 "עג רעשיפַארנָאנטע-שירָאטסיה רעשידיא רעד ןופ ראטעדקעספ 9

 .ענליוו ןיא טפַאשלעז

 וקסנול לעקייח

 חול, ןיא טקורדעג ייווצ) שדוק-ןושל ןיא םיריש ןעבירשעג טָאה

 'ר תודלוח, רפס א ןבענעגסיורא ,(1908 ,ץנול .ס .א ןופ "י"א

 םעד ,בר רעמינַאלס ןופ עיפַארנָאיב עצרוק ַא -- '?לזעייוו יכדרמ

 ?רעכיבלעמַאז רענליוו , יד ןוא ,יורפ רענעברָאטשרַאפ ס--= ןופ ןעדייז

 ןעזיולק רענליו} ל?עקיטרא ןַא טכילטנעפערַאפ דַאבַאש .צ ר"ד ןופ

 רעגנוה רעד, -- ןעזייר .ז ןוֿפ ר"א "סקנּפ, ןיא ."ףיוהלוש רעד ןוא

 -וצ ןוא "עיצַאּפוקֶא רעד ןופ טייצ רעד ןיא ענליוו ןיא תורקי ןוא

 ,עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל )=

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז ןופ
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 יד ןופ ןעגנוכַאמטנַאקַאב יד ןופ המישר א סעדיורב .י טימ ןעמַאז
 לעכיב ןייז טכַאמענ טָאה םשור ןעסיורג ַא ,ענליוו ןיא ןעטנַאּפוקַא
 ערעווש ןיא ןעבירשעג ןעטלַאטשעג ןוא רעדליב, ,?ָאטעג רענליוו ןופ,
 -ַאנרושז ןוא ןעטַארעטיל עשידיא יד ןופ ןייארַאפ ןופ נ"פ) "ןעטייצ
 עבלעז סָאד ; ןיביי .ה ןופ המדקה ַא טימ ,1920 ,ענליוו ןיא ןעטסיל
 ןעבלעז םעד ןיא -- ?יאנלוה אטינהמ, ט"א שיאערבעה ןיא ךיוא
 -סקנּפ ןעכילמיטסקלָאפ א ןופ ליטס ןעוויטימירּפ א ןיא ואוו ,(ג"מ
 ןופ ,ףיוהלוש רענליו ןופ ןעשנעמ ע'ססוג יד טרעדלישעג רעביירש
 ןופ ןָאפ ן'פיוא סָאנ רעשידיא רענליו רעד ןופ ,םיליכשמ רענליוו
 תונורכז טכילטנעפעראפ םעד ץוח א .,טײצ-עיצַאּפוקֶא דעכילקערש רעד
 ןיא ,"ןעבעל, ס'טילַאש .מ ןיא) רעטייו .א ןוא יקס--נא ןעגעוו
 ,"טרָאװ סָאד, טַאלבנעכָאװ ןעשיסקָאדָאטרָא ןיא ןוא ("גָאט, רענליוו
 ןעטצעל םעד ,ד"וסי ןענעװו ןעלקיטרַא עירעס ַא -- 98 ענליוו
 עלעזייא 'ר ,דעלָאװסָאּפ עלאבא 'ר ,םדָא-ייח ,לאומש 'ר בר רענליוו
 -כיוו ןעגעוו סעדנעגעל , עבַאנסיױוא רערעדנוזַאב א ןיא ,ַא"א רעמינַאלס
 -רַא רעשיפַארגָאילביב טימ ןעמונראפ ךיז .,(1928 ,ענליוו) "ןואג רענ
 קעטָאילביב ןושַארטש רעד ןופ גָאלַאטַאק ַא ןעלעטשפיונוצ טימ ,טייב
 ,םירפס יד ןֹופ ןעלטיט ןוא םירחבחמ ,םינינע יד טיול ב"א רדס ןיא
 ,קיד .מ .א ןֹופ די-יבתכ ןוא ךעלכיב יד ןופ חמישר ַא טלעטשעגפיונוצ
 --טעטיסרעווינוא רעשיאערבעה רעד רַאפ רעכיב רעטנעזיוט טלעמַאזעג
 ןעטסקעט עשידיא ןופ ןענוצסיוא טכַאמעג ,םילשורי ןיא קעטָאילביב
 ןעטסקעט יד טבילטנעפעראפ עכלעוו ןופ ,.ַא .א ת"וש ,םירפס עטלַא סיוא

 םירפס ןוא ןעשנעמ ןופ טלעמַאזענ ,ןילרעסיא ןופ ןוא ?"ירהמ ןופ
 .א"א סעדענענעל רענליוו
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 -ַאװָאנ ,שטשירָארָאה ןיא ןערָאװעג ןעריובעג זיא ןיקצעלק סירָאב
 םעד ןופ סוחי רהיא טרהיפ סָאװ ,החפשמ א ןיא ,טקירטסיד רעקדער
 -ָאֹפ ןייז ךיוא .םינבר תורוד ןהעצ ןופ טייק ַא רעביא ?בהז-ירוט ,

 טָאה ןעמונראפ רעבָא ,תונבר ףיוא הכימס טַאהעג טָאה ,ןרהא ,רעט
 -לע יד טימ ןיקצעלק ןיא רחָאי 10 וצ .לעדנַאה-דלַאוו טימ ךיז רע

 עלענָאיצידַארט עשידיא ַא ןעמוקַאב .ענליו ןייק רעבירַא ןערעט
 -צעלק זיא ,סרערהעל עטַאוירּפ ייב גנודליב עניימעגלַא ןוא גנואיצרעד

 -יא עטשרע יד ןיא ןיידַא ן'קאווטיל .א טימ ןעמַאזוצ טייהרעגנוי ןיק
 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ,ענליוו ןיא ךעלזיירק-רעטייברַא עשיד

 ןיקצעלק סםירָאב

 -עטיל עטונ ןעטיײרּפשרַאפ וצ "ןעטעטימָאק עשינָאנרַאשז , ג"א יד ןופ

 -ָאילביב-רעטייברַא עשידיא ןעדנירג ,דעטייברא עשידיא ןעשיווצ רוטַאד
 עבילטּפַאשנעסיװ-רעלוּפָאּפ ןעבעגסיורא ןוא ץניווָארּפ רעד ןיא ןעקעט

 -רֶא יד ןופ רענייא ןעוועג ;שידיא ןיא רעכיב עשיטסירטעלעב ןוא

 -רַאפ ןוא יירענעלרַאפ רעלַאנעל רעד ןופ דעקיטקַארּפ ןוא ןערָאטַאזינַאג

 טריזינַאגרָא ,ןעבַאנסױא-רעטייברַא עשידיא עטשרע יד ןופ ננוטיירּפש

 -רַאפ ַא וצרעד גידנעצונסיוא ,קינלעסַאג םהרבא ןופ גנולדנַאהכוב יד

 וצ רעװש רהעז ןעװעג ןערהָאי ענעי ןיא ןיא סָאװ ,עיסעצנָאק עגיט

 ןופ עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל (*

 .ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ,ןעזייר ןמלז
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 םעד ןופ רעטנעצ רעצנַאנ ַא ןערָאװעג ןיא םָארק יד טָא ; ןעמוקַאב
 סָאדלַא טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סע ןענַאװ ןֹופ ,ךוב ןעשידיא םעיינ

 שידיא ףיוא סױרַא זיא סָאװ ,עטנַאסערעטניא רעגינייוו רעדָא 'רהעמ

 ןעטפעשעג ס'רעטָאפ םעד בילוצ .,עקירעמַא ןיא רעדָא דנַאלסוד ןיא
 ךעלטעטש יד רעביא ןערהָאפוצמורא ןעמוקסיוא ןע'ניקצעלק טנעלפ

 -ביב עיינ יד ןעטיירּפשראפ טרָאד רע טנעלפ ,עינרעבונ רענליוו ןופ

 1809--896 ןערהָאי יד ןיא .ןעריטינַא ,רעננעהנֶא ןעכוז ,ךעל

 -רעטנוא עלַא טימ ןעדנוברַאפ גנע ןעוועג ןיקצעלק ןיא דעטעּפש ןוא

 -רַאפ ןוא ןעבענוצסיורא ןעוװענ ןיא קעווצ רעייז סָאװ ,ןעננומענ

 רעד ךָאנ .רעטײברַא רַאפ רוטַארעטיל עשידיא עלַאנעל ןעטיירּפש

 -וצקעװַא ןעפלָאהענטימ ןיקצעלק טָאה עיצולָאװער רעשיסוד רעטשרע
 :סקלָאפ; ,"רעקעו,) עסערּפ עלַאנעל יד ןעריזינַאנדַא ןוא ןעלעטש
 רעכלעוו ןופ ,("טלעוו יד,) "דנוב , ןופ נַאלרַאפ םעד ןוא ("גנוטייצ
 םודא .גנודנירג ריא טניז דילנטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא רע ײטרַאּפ

 -צעלק .א .ב ןופ גַאלרַאפ רענליו, םעד טעדנירנענ רע טָאה 0

 ןערָאטַאיציניא יד ןופ םענייא רערהיפנֶא סלַא גידנעמיטשַאב ,"ןיק

 רעכלעוו ,רעטייו .א דניירפ ןעטנעהָאנ ןייז ,גנומענרעטנוא דעד ןופ

 ,ןעריזילַאנעל וצ ךיז טירש ןעסיורג םעד ןַאד טכַאמענ םעד בילוצ טָאה
 -נָא יד ןוא ,ריביס ןייק טקישראפ ןוא טריטסערַא ןעראוועג רעבָא ןיא

 -אנאמלאק .ז ,ףיטש םוחנ ,רענינ .ש ןעמונעגרעביא ןעבָאה גנורהיפ

 עשידיא, לַאנרושז שדוח םעד ןעמונעגרעביא טָאה ג"פ דעד .שטיוו

 ענליוו ןיא ןיוש ןענישרע ,1918 ,רַאונַאי טניז זיא רעכלעוו ,"טלעוו

 רעשיטקַאפ) רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער ןעלעיציפָא סלַא ןע'ניקצעלק טימ
 טָאה ,(רעגינ .ש ןַאד ,ןָאסלעגרעב דוד טשרעוצ ןעוועג זיא רָאטקַאדער
 -ָאמ רעד ןופ עיטרַאכ עסיורג יד -- ?סקנּפ,} םעד ןעבענעגפיורַא

 -ניק ןעשידיא ןעטשדע םעד טעדנירנעג ,עינָאלַאליפ רעשידיא רענרעד

 וצ ןעביוהעגנָא זייווכעלסיב ןוא "ךעלעמייב עקנינירג יד , לַאנרושז-רעד

 -נייטעט-נַאלרַאפ רעשידיא רעד ןיא רָאנ טינ עלָאר עסיורג ַא ןעליּפש

 -יא -- ,טגָאזעג רעיונעג ,רעשידיא רעצנַאנ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,טייק

 עטסעב יד ךיז םורַא גידנעריּפודג ,גנוגעווַאב-רוטלוק רעשיטסישיד

 -םיוא יז גידנעבערטש ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רעייטשרָאפ

 רעד ןֹופ ןבאגסיױוא עטשדע יד .הנרדמ רערעכעה ַא ףיוא ןבייהוצ
 ,"שמוח ןופ ךעל'השעמ , ס'שַא םולש :ןעװעג ןענייז ןיקצעלק ג"פ

 ,"רעדיל עניימ , ס'נרָאהנייא דוד ,"ןעמַארד, ,"דיגנ המלש , ,"ירעמ ,

 -םירש ענעבילקעג, סע'תובשחמ-לעב ,"רעמוטש רעד , ס'רעטייוו .א

 חמחלמ-טלעו רעד ןופ ךורבסיוא רעד .דעכיב ערעדנא ןוא ,?ןעט

 ןעטלַאהעג טָאה עכלעוו ,נַאלרַאפ ןופ טייקניטעט יד ןעסירעגרעביא טָאה

 נָא עלַא ןערָאװעג טכַאמענ רעבָא ןענייז סע ;ןעסקַאװ ןייא ןיא

 סָאד ךיוא יוװ ,ןעלַאנרושז עטנָאמרעד יד ןעטלַאהוצנייא ןעגנוגנערטש
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 -ונ ןופ טָאבדרַאפ רעד רעבָא ,"ךָאוו יד , ,טַאלבנעכָאװ עטעדנירגענדיינ

 א וצרעד ךיוא טכַאמעג טָאה שידיא ףיוא ן'שטיוװעיַאלָאקינ יַאלָאק

 -צעלק ןיא ןעסור יד ךרוד ענליוו ןופ עיצַאוקַאװע רעד ךָאנ ןוא ףוס

 ןיא טבעלענ ןעטפעשענ ענייז בילוצ טָאה ,דנַאלסור ןייק קעװַא ןיק

 ןעבענענסױרַא ,וועיק ,עווקסָאמ ,נרוברעטעּפ יו ,טעטש ענעדישראפ

 ךעלכיב-רעדניק טּפיוהרעד ,רעכיב עהייה א טעטש עניזָאד יד ןיא ךיוא

 -נעביוא םעד בילוצ לַאנעלמוא טקורדענ ייז ןופ ךס ַא ,רעכיבנרעל ןוא

 עשידָאירעּפ יד ןֹופ רענעלדאפ רעד ךיוא ןעווענ ,טָאברַאפ ןעטנַאמרעד

 תעב .רענינ .ש ןופ ד"א גרוברעטעּפ ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,ח"מז

 עשידיא עסיורג ַא טריזינַאנרָא ןעבָאה רעוט-ללכ עשידיא עפורג א

 ןעגינייאראפ טלָאזעג טָאה סָאװ ,?טַאלבעגַאט רעדַארגָארטעּפ , ,גנוטייצ

 ,רוטלוק רעשידיא וצ גנואיצַאב רעוויטיזָאּפ ַא טימ ןעננוטביד עלַא

 יד רעבָא ,רעטלַאװרַאפטּפוה סלַא ןערָאװעג ןעדַאלעננייא ןיקצעלק זיא

 ,ןעלַאפוצ ןעכינניא תועד-יקולח עטסנינייוניא בילוצ ןיא גנוטייצ

 רעד ךָאנ .םיובנירג קחצי ןופ ר"א ןעטסינויצ ןופ תושר ןיא רעכירַא

 -היפ ןוא דעמיטנענייא סלַא קסיורבאב ןיא טבעלעג עיצולָאװער ץרעמ

 ןעועג ,ןעגנומענרעטנוא עשיטסילאטיּפַאק ןוא ןעקירבַאפ ןופ רער

 -ריפסיֹוא ןופ ךדילנטימ ךיוא ,"דנוב, ןופ סעטימָאק ןיא טלהעוועגסיוא

 ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ 1919 ,ןענייאראפ .פָארּפ יד ןופ טעטימָאק

 -עגרעבידַא 1920 ,גַאלרַאפ ןייז ןופ טייקניטעט יד טיײנַאב רע ואוו

 םהיא טלדנַאװרַאפ ןוא עשרַאװ ןייק גַאלרַאפ ןופ עלַארטנעצ יד ןעגָארט

 טרירטנעצנָאק סָאװ ,ןענַאלרַאפ עשידיא עטסערנ יד ןופ םענייא ןיא
 רעשידיא דעד ןופ קרעוו עטסגיטכיוו עהייר עצנַאג ַא גָאט ןעניטנייה ייב

 -יל, טפירשנעכָאװ יד סױרַא ךיוא טינ .דוטַארעטיל רענײמענלַא ןוא

 -יא, ךוב-לַאטרַאװק סָאד ,לעזיימ ןמחנ ןופ ר"א "רעטעלב עשירָארעט

 -םירש עשיגָאלָאליפ , יד ,טרעכייו ?אכימ ,רד ןופ ר"א "רעטַאעט שיד

 ,1928 ,לירּפַא ןיא ,טוטיטסניא ןעכילטפַאשנעסיװ ןעשידיא ןופ ?ןעט

 -ורק ,רֹוטַארעטיל רַאפ טפירש-שדוח סלַא "טלעוו עשידיא יד , טיינַאב

 .י .י ,ןייבשריה ץרּפ ,לעזיימ .נ ןופ ר"א רוטלוק ןוא טסנוק ,קיט

 ,רעגניז



 ןעזייר ןמלז

 דַאבַאש חמצ .רד

 (גָאלָארקעג)

 12 ,1988 ,רַאונַאי ןעט20 םעד .,גָאטנוז

 -ענּפָארַא ענליו רעביא ןזיא ,נָאטײב רענייזַא
 :העידי עכילקערש יד ןעלַאפ

 .ןעברָאטשעג זיא דַאבַאש חמצ ,רד .

 ןעמ .ןעביײרשַאב טינ ךיז טזָאל םשור רעד
 ןיא דַאבַאש .רד סָאװ ,ןעסיוו ןוא ןעלהיפ ףרַאד

 סָאמ יד ןעפיירנַאב וצ ידכ ,ענליוו רַאפ ןעוועג

 -ענ ןילב טינ ןיא ָאד .קילנמוא םעד ןופ

 "-ידעמ רעשידיא רעטסטמהירַאב רעד ןעברָאטש

 רעטסוויטקַא רעד ,רעוט-??כ2 רעשידיא רעטסנעבעגעגרעביא רעד ,רעניצ
 -ַאבעלַאב רעלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד ןופ רעוט ןוא רעיוב

 דעד ,טסיצילבוּפ ןוא ןַאמ-טפַאשנעסיוו רעד ,ענליוו ןיא ָאד טייקשיט
 גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ טכער יד רַאפ רעפמעק ןוא רעקיטילַאּפ

 רעד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה ָאד --- ,ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעטיבעג עלַא ףיוא

 רעד ,"ןָאפ ענעדלָאנג תמאב רהיא ,ענליוו רעשידיא רעד ןופ ץלָאטש

 ,חסונ םענעגייא רהיא ןופ טסייג רעגידנענעווַאב רעד ,"םייחח חֹור;
 עניטרַאנעגייא ןַא ,"ענליו חסונ, םענערָאװעג טמהירַאב ןיוש םעד
 -פעזעג רוטלוק ןעטרעטילּפשעצ ןוא םענעסירעצ םעד ןיא גנומערטש
 ןעלױּפ ןיא ץוביק ןעשידיא םעד ןופ ןעבעל ןעכילטפַאש

 -שיטילַאּפ רעטמיטשַאב ַא וצ טרעהעג טָאה דַאבַאש חמצ .רד

 רענייא ןעוועג זיא רע .ןעבעל ןעשידיא ןיא גנוטכיר רעכילטּפַאשלעזעג
 *ױװטלוק ןייז ןיא .(יײטרַאּפ-סקלַאפ) םזיקלאפ םעד ןופ רערהיפ יד ןופ
 ,גנונעוואב רעשיטסישידיא רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג רע זיא טײברַא
 ןופ טיײקגיטרַאניצנייא ןוא טייקסיורג יד ןענַאטשַאב זיא ןירעד רעבָא
 ןוא גנוטכא עטספיט ןעפורעגסיורַא טָאה רע סָאװ ,טייקכילנעזרעּפ ןייז
 .רענגעג ײטרַאּפ ענייז ייב וליפא םהיא וצ טפַאשביל

144 
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 -רעיורט עטסזעידנַארג יד ןעוועגנ ןזיא דַאבאש .רד ןופ היול יד

 .ןהעזועג זיא סע ןעו טָאה ענליוו סָאוװ ,עיצַאטסעפינַאמ

 טמיטשַאב ןעוועג זיא היול יד) ן'העש ןענרָאמהירפ יד ןיא ןיוש

 םלוע ןַא ןעהיצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה (גָאטנַאמ רעגייזַא ףלעווצ ףיוא

 "ענ ןענייז סע .גנוניואוו ןייז ןיא דַאבאש .רד טימ ךיז ןענענעזעג וצ

 ןופ סענעדיא ,סעקינשַאּפערָאה עטרעטַאמרַאפ ,קלָאפ ןופ ןעשנעמ ןעמוק

 ,(רעטייברַא עשיליוּפ עכילטע ךיוא ייז ןעשיווצ) רעירַאטעלָארּפ ,קרַאמ
 -קָאד ,רערהעל ,יקסנעזדָארג רזוע םייח 'ר ברה ייז ןעשיווצ ,שדוק-ילכ
 ,םירחוס ,רעקרעװטנַאה ,ץנעגילעטניא ,רעלעטשטפירש ,םיריוט

 ,1804 ,5 .בעפ .בעג ,דַאבַאש חמצ .רד
 .1988 ,20 רַאונַאו ,טשעג

 ןעסיורג ןענעוו עדעד ַא ןעטלאהעג טָאה טייקליטש רעטיוט א ייב

 -ןַאפ םיריוטקָאד ןעשידיא רענליוו ןופ ןעמָאנ ןיא סובָאלג .א ,רד רטפנ

 רהָאי גיסיירד רעביא ןיוש זיא סָאוװ ,רָאטקָאד רעטנַאקַאב רעד ,ןייא

 ןיא דאבַאש זַא ,ןעכָארטשענרעטנוא טָאה ,ן'דאבַאש טימ טעדניירפַאב

 ןעוועג זיא דַאבַאש -- ,רָאטקָאד ַא טושּפ ,שנעמ א טושּפ טינ ןעוועג

 ןעשידיא םעיינ םעד ןופ עטכישעג קיטש עצנַאג ַא ,עכָאּפע עצנַאנ ַא

 -- גנוניימ ַא ָאד זיא סע .רוטלוק רעשידיא רעיינ רעד ןופ ,ןעבעל
 ןַא טימ ןעטערטרַאפ ןעמ ןעק ןעשנעמ ןעדעי זַא -- סובָאלג ,רד טגאז
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 ,רד .םיכסמ טינ לַאפ ןעניזָאד םעד ןיא ךיא ןיב םעד טימ .ןערעדנַא
 .גידייל טביילב טרָא ןייז ןוא ןעטערטרַאפ טינ ןעמ ןעק ן'דַאבַאש

 ,"זָאט , ןעשילױּפ-לַא ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןופ עדער רעד ךָאנ
 םעד ן'דאבאש .רד ןיא טהעז רעכלעוו ,(עשרַאו ןופ) ןַאמלואוו ,רד

 !ּורֶא רעד טרעוו --- ,סנַאסענער ןעגיטסייג-שיזיפ ןעשידיא ןופ לָאבמיס

 ןעגעוו גידנעגָאזנָא ענליו ןיא טּפעלקעגסיוא ןעמַאקַאלּפ
 .טיוט ס'דַאבַאש .רד

 יד ןופ רעהעטשרָאפ עטמיטשאב-לעיצעּפס יד ךרוד ןעגָארטעגסױרַא

 ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיא רענליוו

 טיילנַאב ןורֶא ס'דַאבַאש .רד ןעבָאה ןעגנוצַאש עניטכיזרָאפ טיול

 רעד ןופ טייצ רעד ףיוא עיצַאקינומָאק עצנַאג יד .ןעשנעמ טנעזיוט 0

 ךרוד ,ןעסַאנ יד ףיוא ןעמָארק עשידיא עלַא .טלעטשעגּפָא זיא היול

 עשיריא יד ןיא .טכַאמרַאפ ןענייז ,ךרוד טהעג גוצ-היול רעד עכלעוו
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 ערעייז טימ םידימלת יד ןוא ,םידומיל יד טלעטשענּפָא ןענייז ןעלוש
 .היול רעד ןופ ץיּפש ןיא ןעהעג ןענָאפ-לוש

 רעשילוּפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןעמונעג ל?ײטנַא ןעבָאה גוצ ןיא

 -ענעזעוועג ,טעטיסרעוװנוא רענליו ןופ רָאטקער רעד ,ץנעגילעטניא

 עלַא טמעכ ,טַאר-ךעטַאקָאװחַא ןופ ןאקעד ,שטיוועינַאטס רעטסינימ

 -ָארּפ ןאקעד ן'טימ שארב טעטלוקַאפ ןעשיניצידעמ ןופ ןערָאסעּפָארּפ

 ן'דַאבַאש .רד טלייהעג ןוא טרירעּפא טָאה רעכלעוו ,אדייכימ רָאסעּפ

 .םיוט ס'דַאבַאש חמצ .רד ךָאנ חעש רַאּפ ַא -- ךַאװ ןערע עטשרע יד
 ,וָאנַאבעלק .שזניא ,ןהכ-וליגריוו .ב :סטכער וצ סקניל ןופ ןעהעטש
 .וקסנַאלּפַאק-ןַאלּפַאק ןוא לַאטנעזָאר ַאננַא ,ָאריּפַאש הימרי ,ץַאמ שריה

 סע .(זארעלקס ןופ ןעדָאב ן'פיוא ענערגנאג) חלחמ רערעווש ןייז ןיא

 טכַאמ יד ,גנוטלַאװרַאטטסבלעז יד טריטנעזערּפער ןעוועג ךיוא ןענייז

 | .ערעדנַא ןוא
 רעהעטשרָאפ טאהענ ןעבָאה ןעטייהרעדנימ עלאנַאיצַאנ יד ךיוא

 עטסעב יד ןערהָאי ענייז עֶלַא טָאה סאוו ,םעד ךָאנ גוצ-רעיורט םעד ןיא
 ןעננוהיצאב עכילרעדירב ןעפַאש וצ ףיוא ןעבענענקעוא ענייז תוחוכ
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 רעלופ ןוא גנוגיטכערַאבכיײלג ןופ דוסי ן/םיוא קלָאפ ןוא קלָאפ ןעשיווצ

 עצנאג א ןעגנַאנעגטימ ןענייז סע .עלַא רַאפ טייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ
 ,רעקיטילָאּפ ןוא רעוט עשיסור-סייוו ןוא עשיווטיל ענעהעזעגנָא עהייר

 ןענעג ןיוש טכיירגעג נוצ רעזעידנַארנ רעד טָאה םלוע-תיב ן'פיוא
 ןוא רעיורט ןופ גנומיטש יד ןעבענוצרעביא רעווש ןיא סע ,טכַאנרַאפ
 ףיוא רעטנעזיוט ןוא רעטנעזיוט יד טשרעהַאב טָאה סָאװ טייקטקירדעג

 ןופ תושמשה ןיב םעד ןיא הור רעגיבייא ס'דַאבַאש .רד ןופ טרָא םעד |
 םייב סעדער-רעיורט יד רעטנוא ,גָאט-רעטניוװ ןענידנעהענסיוא םעד
 הליהק רעשידיא רעד ןופ רעציזרָאפ םעד ןופ ןעטלַאהעג ,רֶבֹק םענעפָא
 ,ןעדיא רענליוו יד ןופ ןעמָאנ ןיא --- יקסדָאנױװ בקעי .רד ענליוו ןיא
 ;מלז ןופ ,סעיצַאזינַאגרָא-ספליה יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא --- טילַאש השמ ןופ

 דַאבַאש חמצ .רד ןופ היול יד

 רענעשזניא ןופ ,סעיצַאזינַאנרָא-רוטלוק יד ןופ ןעמָאנ ןיא -- ןעזייר
 ןופ ןעמָאנ ןיא --- (ןעטסינויצ רענליוו יד ןופ רערהיפ םעד) ָאריּפס
 ףיט ױזַא גידנערחירפיוא ,דרע ןעלדיר יד ןעלַאפ סע .עילימַאפ רעד
 | | /  .רנואו ענעפָא סנערעדעי

* * * 

 ,רטפנ םעד ןופ עטכישעג-סנעבעל יד ןענעק וצ גונעג טינ זיא סע
 ןעכילטפַאשלעזעג-רוטלוק רעזנוא ןיא גנוטיידַאב ןייז ןעצַאשוצּפָא ידכ
 -טוא ןייז ייב ןהעז ןוא ןענעק טזומעג ןיילַא םהיא טָאה ןעמ .ןעבעל
 -רַאפ ענייז עֶּלַא רעביא .טײברַא רעטנייווצרַאפ ליפ רעכילדימרעד
 ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ טסניד ןיא ןעטייקגיטעט עגיטרַאנעדייש
 רעסיורג ןייז ןופ רעביוצ רעד ןעטכיולעג טָאה רוטלוק רעשידיא רעד ןוא
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 ןוא עגיד'תומימת ַאזַא ,עצנַאנ ַאזַא ,עמָאקלופ ַאזַא ,טייקכילנעזרעּפ

 רעדעי ןעלהיפרעד טזומעג טָאה רעביוצ ןעגיזָאד םעד .עשינָאמרַאה

 -טרַאּפ יצ דניירפ ,הביבס ןייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רענייא

 .רעניווטיל רעדָא סור-סייוו ,קַאילאּפ ,דיא ,רענגעג

 טלהיפעג טייקכילשנעמ עמערַאװ ןייז ןעבָאה ןעטספיט םוצ רעבָא

 ןיא טנידעג יירטעג ױזַא רע םָאה ייז סָאװ ,ןעסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד

 ,טרעדנוהרהָאי ןעבלאח ַא ןופ ךשמ

 רעצנַאנ רעד ןיא רערחערַאפ ןוא דניירפ ענילהעצמוא ענייז רַאפ

 -ליפ יד ןופ רעדנעב יד טימ רַאבַאש .צ .רד ןופ רבק רעשירפ רעד
 .ץנערק עגולָאצ

 יד טבעלרעד טָאה רע סָאװ םעד ןיא טסיירט ןייק ָאטינ ןיא טלעוו

 גנוי יוזַא ןעוועג רע זיא רהָאי 71 עּפַאנק ענייז ייב ,רעטלע עכילשנעמ

 "ענג ןוא רעטסוויטקַא רעד ,זנוא ןעשיווצ רעטסניטעט רעד ,טסיינ ןיא
 תובישח רענעי טימ רעטלע ענחהעש ןייז ןענָארטעג טָאה רע .רעטסיירט

 םהיא ףיוא ,עטלהעוורעדסיוא יד ןופ ןינק רעד זיא סָאװ ,עדריוו ןוא
 ידימלת ינקז, :קוסּפ רעד סָאמ רעלופ רעד ןיא ןערָאװעג םיוקמ זיא
 םימכח עטלַא -- "םהילע תפסותינ םתעד םיניקזמש המ ?כ םימכח

 -וצ ןוא .ןעסיוו רעייז טסקַאו רהעמ ץֵלַא ,רעטלע ןערעוו ייז סָאװ

 -עצנַאג רעייז ןופ טייקרעטיול יד ןעפקאוועג זיא ןערהָאי יד טימ ןעמַאז
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 ןוא .ןע'נח ערהיא עלַא טימ טריזילַאטסירקענפיױא ךיז ,טייקכילנעזרעּפ

 טייהרעקנַארק ןיוש .ןערָאװעג טרענימענ טינ זיא טייקניטעט ןייז ךיוא
 רַאפ טייברַא עטצעל ןייז ןעבירשענ רע טָאה םירוסי עטסרעווש יד ןיא

 .?דנַאליירּפ, ןעטסילַאירָאטירעט-ָאענ יד ןופ ןַאנרָא םעד

 טָאה ,םזילַאעדיא םענייר ַאזַא טימ ?ופ ,טייקכילנעזרעּפ ןייז ןיא

 ,רעשיטסיקלָאפ רעד ןופ םזינַאמוח ןעטכע םעד טגינייארַאפ דַאבַאש .רד

 -ביל רעניטכירפיוא ןַא טימ ץנעגילעטניא רעשיסור רעכילדניירפסקלַאפ

 -רַאפ רעשיסַאלק רעד ןעוועג זיא רע .הביבס רעשידיא רעד וצ טפמַאש

 .טיומ ס'דַאבַאש .צ .רד ןעגעוו ןעגנוטייצ עשיסור ןוא עשילווּפ רענליוו

 רעד ןיא טײקטלעצרַאװעגנייַא רעד ןופ ,טייקגיאָאד רעד ןופ רעטערט

 ןופ רעקירדסיױא רעטסוײטַאטנעזערּפער רעד ראפרעד ,דרע רעשימייה

 .םזיקלָאפ ןעשידיא םעד

 טנעקעג טינ דַאבַאש .רד טָאה ,ערעדנַא טימ יוװ ךיז טימ ךילרחע

 .םישעמ ןוא רעטרעוו ןעשיווצ ךורּפשרעדױװ ןייק ןעזייוסיורַא רָאג

 טָאה ,שידיא ןעביירש טנערעלעגסיוא ךיז רענירהעי-ניצפופ סלַא טשרע

 זיא סָאװ ,טסנרע ןעצנַאנ םעד טימ ךַארּפש רעד וצ ןעניױצַאב ךיז רע

 ןעדעי ןיא טלעבירנעג ךיז ,ןעזעוו ןייז רַאפ ןעוועג שיטסירעטקַארַאכ ױזַא

 עיפַארגָאטרָא רעשידיא רעד טימ טריסערעטניא ךיז ,קורדסיוא ןעשידיא



 781 דַאבַאש חמצ .רד

 סלַא ןוא ,רעכיב עשידיא (טפיוקעג ןוא) טנעיילעג ,עינָאלָאליפ ןוא

 ןיצידעמ ןופ ןענַארפ ןענעוו זנוא ייב רעלעטשטפירש רעטסעב רעד

 ןופ גנופַאש רעד רַאפ ןָאטענפיוא ,שרעדנַא זיא סע רעוו יז רהעמ

 .עינָאלָאנימרעט רעניצידעמ רעשידיא ַא

 ,טפַאשטריװדנַאל רעשידיא רעד ןופ עעדיא רעד טימ טרעטסײגַאב

 -טנעהָאנ יד רוטלוקירנַא וצ ןעהיצוצ ךרוד ליּפשייב ַא ןעזיוועג רע טָאה

 .החּפשמ ןייז ןֹופ רעדילנטימ עטס

 ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןופ טכער יד רַאפ גידנעטמעק

 ן'םיוא רעטשרע רעד ןעוועג לָאמ עלַא רע זיא ,רוטלוק רעשידיא רעד

 ,םיוט ס'דַאבַאש .רד ןעגעוו ןעגנוטייצ עשידיא רעקרָאי-וינ ןוא רענליוו

 רעד ןיא ןעלקיטרַא ךרוד ןעפורענּפָא רעטשרע רעד לָאמ עֶלַא ךיז ,ץַאלּפ

 ל?ייטנא ןעכילנעזרעּפ ךרוד ,ןעננולמַאזרַאפ ףיוא סעדער ןוא עסערּפ

 ךרוד ,ןעלוש עשידיא יד רַאפ טכער ןענעוו ,סעיצַאנעלעד יילרעד?כ ןיא

 -ײטַאב רעוויסנעטניא רעגנידנעטש ךרוד ,גנורעייטשייב רעניצרַאהטיידב
 .סעיצַאזינַאגרַא עלערוטלוק ןוא עכילטפַאשלעזעג עלַא ןיא גנוניל

 רעשידיא רעד ןופ סעיצידַארט עטסנהעש יד טרעּפרעקרַאפ טָאה רע

 רימ ןענייז םהיא טימ ןוא ,טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע עכלעוו ,ענליוו

 יד רַאפ ףמַאק רעזנוא ןיא רענידנעפָאה ,רעטסעפ ,רערעכיז ןעוועג

 טיובענפיוא ָאד ןיא סָאװ םעיינ םעד רַאֿפ ןוא סעיצידַארט עגיזָאד

 ןוא גנוטכַא טקעװעג טָאה רע .,לייטנא ןעטסוַײטקַא ןייז ייב ןערָאװעג



 ןוייר ןמלז : | | יה ך7ֶספ

 טציא טבעל סָאװ ,רעטנעצ-רוטלוק ןעשידיא םעד ,ענליוו וצ יורטוצ
 טלהָאצעג קירוצ םהיא טָאה ענליוו ןוא ,ןעטייצ ערעווש עכלעזַא רעביא

 סָאד .גנורהערַאפ רעטצענערנַאבמוא טימ ,טפַאשביל רעסיורג טימ
 ןעט-70 ןייז וצ ,יעליבוי ןייז תעשב ןערהָאיַארַאפ ןהעזענ רימ ןעבָאה
 ןופ געט יד ןיא ,רעטציא ןהעזעג רימ ןעבָאה סָאד ; גָאט-סטרובעג
 יד ןיא םהיא טָאה סָאװ קֶלֶאֹפ סָאד ,רעיורט-סקלָאפ ןעסיורג םעד
 טָאה סָאוו ,הור רעניבייא ןייז וצ טיילנַאב רעטנעזיוט רעגילדנהעצ

 ןעמעוו טלהיפעג טָאה ,רבק ןייז ייב ןערערט עכילרהע ,ענייר ןעסָאגרַאפ

 ןוא טיײקכילטפַאשלעזעג עשידיא יד ךיוא רעבָא .,ןעריולרַאפ טָאה סע

 ַא ּפֶא ךיז טינ טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא גנונעווַאב-רוטלוק עשידיא יד
 | .הדיבא רעד ןיא ןובשח

 רעיורט ןופ עילַאװכ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד
 רעשידיא רעצנַאנ רעד ןופ ןָאטעג ץיילפ ַא טָאה סָאװ ?היפעגטימ ןוא

 ןעלקיטרַא ,ףירב ,ןעמארגעלעטײץנעלָאדנַאק ןופ םרָאפ רעד ןיא ,טלעוו
 י" ,סעיצַאזינַאגרַא טלעוו עשידיא עלַארטנעצ יד .עסערּפ רעד ןיא

 -עטיל עשידיא יד ,עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןופ ןעטפַאשרעּפרעק-רוטלוק
 ךיז ןעבָאה םידיחי ענילהעצמוא ,ןענייארַאפ-ןעטסילַאנרושז ןוא ןעטַאר
 | ,קילנמוא-סקלָאפ ןעסיורג םעד ףיוא ןעפורעגּפָא
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 .ענליוו ןעגעוו |

 ןַאהַאק .בַא

 ףעצמוקעגנָא טינ זא סָאװ ףירב רעד

 -ירש רעד ןוא ענליוו ןיא ןערָאװעג ןעבירשעג ןזיא ףירב רעד

 -ענ טינ טָאטש עביל ןייז רעבָא טָאה רע רענליוו ַא ןעוועג זיא רעב

 רעטשרע ןייז ןעוועג ןיא סָאד .,רהָאי גיסיירד-ןוא-טכַא ןהעזעג טַאה
 .ןעזָאלראפ רהיא טָאה רע טניז ךוזַאב

 סָאד זיא ,9 ,רעבמעטּפעס ןיא ,טכַאנייב דעמיצ לעטָאה ַא ןיא

 .ןעווענ
 רהָאי ןעצפופ טימ קרָאי ןינ ןיא ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד

 ןוא טכאנ ענעי זיא עמעט יד .1984 ,רעבמעצעד ןיא --- רעמעּפש

 | .ףירב רענעי

 .רעבלעז רעד זיא רעביירש רעד

 א 6

 ךימ שינעקנעב יד טָאה ןערָאפקעװַא ןיימ ךָאנ טייצ עטשרע יד

 ,רעהפיוא ןא ןהֶא ךילבעטשכוב טגֿפָאפרַאֿפ

 -רעבונ רעקסבעטיוו ןיא ןערָאפעג ךיא ןיב ענליוו ןופ טקעריד

 עטסקענ ןיימ ,רהָאי בלַאה ַא ייב ןעבילברַאפ ןיב ךיא ואוו ,עינ

 רעד ןיא ןעצעזַאב וצ ךיז ןַאלּפ ַא טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא עזייר
 ןיא עזייר רעניזָאד רעד ףיוא טשרע .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ץייווש

 ןיב ךיא ואוו ,עקירעמַא ןענעװו קנאדעג רעד ןעראווענ טלעקיווטנע

 ,ינוי ןעטס םעד -- רעטעּפש ןעכָאװ ןהעצ רהעפענמוא טימ ןעמוקעג

2, | - 
 רימ ןיא ץלַא ואװ ,דנַאל ןעטייו ,ןעטיוו םעד ןיא ,ָאד |

 טזָאלעג החעוו-םייח יד ךיז טָאה ָאד ,ךילדניירפמוא ןוא דמערפ ןעוועג

 בָאה ןעכָאװ ?ענירג, עטשרע יד .טייקפרַאש רעיינ ַא טימ ןעלהיפ
 גָאטיײב ןוא ,םולח ןיא ענליוו ןהעזענ טכַאנ עדעי ךילבעטשכוב ךיא
 א יװ יוזא .םונימ ןייא ףיוא ןעזָאלענּפָא טינ שינענָאנ סָאד טָאה

 יצ .טצעזַאב המשנ ןיימ ןיא ךיז טלָאװ נָאטהעװ-ןהָאצ רעכילקערש

 טפַאשקנעב יד ,םינ יצ ,םייה ןיימ ןענעוו טכארטעג ךילטייד בָאה ךיא

 .טנינייּפעג ןוא טנינייּפעג רימ טָאה

 זַא ,טכודענ ךיֹז טָאה רימ ןעוו ,ןעטנעמָאמ ןעווענ ןענייז סע

 טלָאװעג רימ ךיז טָאה סע .ןעטלַאהסיוא טינ םירוסי יד לעוװ ךיא

 .תולוק עטלעפייוצרַאפ טימ ןעיירש ,ןענייוו
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 ןַאהַאק .בַא 784

 טינ רעבָא ,טנַארגימיא רעדעי ךרוד טבעל ןעגנורהַאפרע עכילנהע

 רענייא .עמרָאפ רעבלעז רעד ןיא ןוא דַארנג ןעבלעז םעד ןיא עֶלַא

 ליפוצ טכַארט, ךיא זא ,ן'רסומ ךימ טנעלפ טיײלסדנַאל עניימ ןופ

 .ןַאהַאק .בַא

 געט ףניפ רעדָא רופ ,עשרַאו ןיא ןערָאװעג ןעמונעג זיא דליב ּפָאד
 -וַא םעד ןיא טלהעצרעד טרעו סע ןעכלעוו ןעגעוװ טנעוַא םעד רַאֿפ
 טרופַארגָאטַאפ זוא'ס .1019 ,רעבמעטּפעס ביוהנָא טסייה סָאד ,לעקיט
 רעפַארגָאטַאפ-טסנוק ןוא רעלעטשטפירש ןעשידיא םעד ןופ ןעראוועג

 .ענזוצַאק .א

 ליפ ױזַא טינ םגה ,ןעטילעג ךיוא טָאה ןיילַא רע רעבָא ,"םעד ןענעו |

 .ךיא יו

 .ןערָאלרַאפ ךילריטַאנ טפַארק ןייז ?היפענ רעד טָאה זייווכעלסיב

 ענליוו ךָאנ ,טינ לָאמ ןייק רע זיא ןעדנואוושרַאפ ןעצנַאנניא רעבָא

 טרעהעגפיוא טינ לָאמ ןייק רהָאי גיסיירד-ןואטכא יד ןיא ךיא בָאה



 63 ןעמוקעגנָא טינ זיא ףירב רֶצֹד

 ןעוװעג רימ ייב ןיא ןעכוזַאב וצ רהיא רהעגַאב רעד ןוא ,ןעקנעב וצ

 .טפַאשנעדייל עניבייא ןא ,םיורט רעניבייא ןַא

 טג
 כא 8

 טשרע רעבָא ,לָאמ עליפ טכוזַאב עפָארייא ךיא בָאה עקירעמַא ןופ

 -יוט יד ןערָאװעג ןעפָא רימ רַאפ ןענייז ,המחלמ רעד ךָאנ ,1918 ןיא

 ירַא ךיא ןיב רהָאי םענעי ןופ עדנע םייב ןעוו ,ןוא ענליוו ןופ ןערע

 ,ןעװעג קנַאדעג טּפיוה ןיימ ןיא ,םי ןעשיטנַאלטַא םעד ןערהאפעגרעב

 .ענליוו ןיא ןייז ךילדנע ךיא לע טציא זַא

 ןיא ןעטַאנָאמ ענינייא ןעגנערבראפ וצ טָאהעג טשרעוצ בָאה ךיא

 -לָאב ס'ןהוק אלעב ואוו ,ןערַאננוא ןיא ,ךיירטסע ןיא ךָאנרעד ,זירַאּפ

 םוטעמוא .דנַאלשטייד ןיא ןוא ,טניטלעוועג ןַאד ןעבָאה סעקיוועש

 ;ןעשינעגעגַאב ןוא ןעגנורהַאפרע עכילסעגרַאפמוא טַָאהעג ךיא בָאה

 ןעקנאדעג עניימ עלַא ןופ רעטנעצ רעד זיא טייצ עצנַאג יד רעבָא

 גנוטראוורע רעד טימ ןעמונראפ ןעוועג ןעלהיפענ עניימ עלא ןופ ןוא

 .ענליוו ןיא ןייז וצ ןעצרוק ןיא

 -ראד ןֹופ .ןעיוו ןייק טרעקענמוא ךיז ךיא בָאה טסעּפַאדוב ןופ

 ןוא עשראוו ןייק ןילרעב ןופ ,ןילרעב ןייק ןערהאפעג ךיא ןיב ןעט

 / ענליוו ןייק עשראוו ןופ

 צי |

 ,רהָאי גיסיירד-ןוא-טכא ןיא ןעטשרע םעד ,ךוזַאב םענעי ןעגעוו

 רעסיוא ,עלַא ןוא .ףירב עכילטע טקישעג "סטרעווהָאּפ , םוצ ךיא בָאה

 "ייא רעד רעבָא .ןענישרע ןענייז ייז ןוא ןעמוקעגנָא ןענייז ,םענייא

 לעװ םעד ןענעװ טא .רימ ייב רעטסרעייט רעד ןעוועג דָארג זיא רענ

 .טײלסדנַאל עניימ רַאפ ןעלהעצרער ָאד ךיא

| + 

 ,ענליו ןיא טכארבראפ בָאה ךיא סאוו ,געט ייווצ עטשרע יד

 ןעװעג ןיב ךיא .ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק ןעביירש ןעגעוו טָאה

 -קניוו ,ןעפיוה ,ןעסַאג ענעדישרַאפ ןיא ןעפָאלענמורַא ; רעביפ ַא ןיא

 ןעבָאה רימ ואוו ,ןעפיוה יד ןיא ךילריטַאנ ץלַא ןופ רעהידפ --- ןעל

 ןעועג ןענייז סע ואוו ,טניואוועג טָאה עמומ ןיימ ואוו ,טניואוועג

 רעטעפ ןיימ ,עדייז ןיימ ,רעטָאפ ןיימ ואוו ,ןעזיולק יד ,םירדח עניימ

 יד ,טרידוטש רעטעּפש בָאה ךיא ואוו ץַאלּפ רעד ,ןענװַאד ןענעלפ

 י-האפרע טַאהעג בָאה ךיא ואוו ,ןעריצַאּפש ןענעלפ רימ ואוו רעצעלּפ

 .ןעקורדנייא טזָאלעגרעביא ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנור

 ךיא ןָאמרעד גנולצולּפ ןוא ןעצימיא טימ סעומש ןוא ץיז ךיא

 בָאה ךיא .ןהעזעג טינ ךָאנ ךיא בָאה טרָא םענעי ןוא םענעי :ךיז

 ןוא קישטזָאװזיא ןַא ךיילנ ּפאכ יא .ןענעלוצּפָא טינ דלודענ ןייק

 ' ,רעבירַא רהָאּפ



 ןַאהַאק .בַא יט  ב 06

 טנענעגַאב ךיא בָאה עטנַאקַאב ןוא טניירפ עגילָאמַא עניימ ןופ
 ןעבָאה ייז .ןעמוקעג רימ וצ ןענייז ייז ןופ ענינייא ,ןָאזרעּפ ןעצרעפ
 טכוזַאב ןייֵלַא ךיא בָאה ערעדנַא .טיזיוו ןיימ ןעגעוו טסואוורעד ךיז
 | .טנעקרעד סָאג ן'פיוא נידנעהעג ךיא בָאה םענייא ןוא

 ַאי סע ןיא ךָאד ןוא !רהָאי גיסיירד-ןוא-טכא ,טייקגיניילק ַא
 .ןערהָאפעגקעװַא ךיא טלָאװ ןעטכענ יװ יוזא ; טייקניניילק ַא

* 
 יא יא

 ,תמא .טרעדנעעג טינרָאג ןעניוא עניימ ןיא ךיז טָאה טָאטש יד
 יד ןיא רָאנ רעבָא ,ןעראוועג טרעסערגרַאפ ,ןעסקַאוװעגסױא זיא יז
 ןופ דנענעג רעד ,ליּפשייב םוצ ,אקנַאלוהָאּפ יו ,ןעלייט עגידרעטייוו
 -ייז ןעטרָאד .ענרעלּפאקס ייב רעדָא דָארָאגװַאנ ייב ,דלַאוו ס'רעטערקאז
 -ערטש עיינ ןערָאװעג טיוברַאפ ןענייז סע ,ןעסַאג עיינ ןעמוקעגוצ ןענ
 { י י מ ,ענליו עטלַא יד ,רעבָא ענליוו ןופ פייט טּפיוה יד .סעק
 סע .ןעזָאלעגרעביא רהיא בָאה ךיא יו עבלעז יד טקנוּפ ןיא ענליוו
 -נע ןיא גידנעטש ךיז טלַאה סָאװ ,טָאטש רענַאקירעמַא ןייק טינ ןיא
 טנעקרעד רחָאי ראּפ ַא ףיוא קעװַא טרָאפ רחיא ןעוו זַא ,ױזַא ןערעד
 .ןעסקאוועגסיוא טייז רהיא ואו ןעסַאג יד םינ רחיא

 ןענערב יד ייב ןעװעג עלא ןענייז ןעסַאנ עיינ יד זַא ,גָאז ךיא
 ןעװעג ענייז טייצ ןיימ ןיא ןאוו ןעטרָאד -- טָאטש רעֶטְלַא רעד ןופ
 .םַאנסיוא ןַא ןעוועג רעבָא ןיא סע .רענטרענ רעדָא רעדלעפ עטסופ
 ךָארג ןוא טָאטש ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ןעמוקעגוצ זיא סַאג ןייא
 .ןערהָאי רעדניק עניימ טכַארברַאפ בָאה ךיא ואוו דנעגעג םעד ןוא|

 -ומיא עיינ .,טרעהעג רהיא ןענעוו ךיא בָאה עקירעמַא ןיא גידנעייז
 -ענברוד טָאה ןעמ זַא ,טלהעצרעד רימ ןעבָאה ענליוו ןופ ןעטנַארג
 רעבָא בָאה ךיא .איַאקסװָאנעּפָאש ןעמָאנ םעד טימ סָאג ַא ןעטינש
 -ענרָאפ ךיז קנַאדעג ןיא בָאה ךיא .ואוו ןענַאטשרַאפ ךילטקניּפ טינ
 .גיטכיר ןעוװעג סָאד ןיא ןײמעגלַא ןיא ןוא ןזיא סָאד ואוו טלעטש
 -וצ טציא ךימ טָאה סָאד ןוא תועט רעסיוועג ַא ןעוועג רעבָא זיא סע
 .טלעמוט

 ךיא ,לַאזקאוו ןופ ןעמוקסױרַא ןיימ ייב דָארג סָאד טָאה טריסַאּפ
 םעד ןיא ןערהָאפ ןעסייהעג םהיא ןוא קישטזָאוװזיא ןַא ןעמונעג בָאה
 -ראוו ןיא ךָאנ טרידנעמאקער רימ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,לעטָאה סַאלַאּפ
 ןופ ןעמענ יד ןעפורסיוא לָאז רע ןעטעבעג םהיא ךיא בָאה ייברעד - .עש
 / .-נוא ןא ,טסואווענ בָאה ךיא) .ךרוד ןערהָאֿפ רימ עכלעוו ,ןעסַאג יד
 -עג ןעמענ יד ןופ עטסיימ ךיז ןעבָאה גנורינער רעשיליוּפ רעד רעט
 ,(טרעדנע

 -ענסיוא טָאה רע יו טונימ ןייק ןערהָאפענּפָא טינ ןענייז רימ
 / -ַאװ ,ןערָאװענ טשַאררעביא ןיב ךיא ,?ַאצילוא ַאקסנעּפָאש , ןעפור



} 
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 -יױװ לעסיב ַא ןעװעג סָאג רענעּפָאש יד ןיא ףירגַאב ןיימ טיול םיר
 -אג עניאייברעד יד טנעקרעד טינ ןיֹוש ךיא בָאה םעד בילוצ .,רעט
 ,פעטש ן'פיוא טנעקרעד סיוועג טלָאװ ךיא עכלעוו ,ןעפ

 -עג טסָארּפ טָאה רימ .לענש קישטזָאוװזיא רעד ןיא ןערהָאפעג
 ךיא .ןערָאװעג טשימוצ ןיא ץְלַא .ןעגיוא יד רַאֿפ ןעלדניווש ןעמונ
 .ָאד ךיז ןיפענ ךיא ואוו טסואוועג טינ בָאה

 עכלעוו ,דנעגעג ַא ןיא ןעמוקעגסיורַא רע ןיא רעבָא ךילדנע
 רעטנעצ רעטכער רעד ןעװעג ןיא סָאד .טנעקרעד ךיילג בָאה ךיא
 "ענװַאלסָאװארּפ, יד ןהעזרעד בָאה ךיא .ענליוו רעטְלַא ןיימ ןופ
 -ייק) "ינד עיאינלעבַאט, ןיא ואוו ,"רָאבַאס, םעד ,עכריק עשיסור
 טימ סעינַאמערעצ ענדַארַאּפ ןעמוקרָאפ ןעגעלפ (םיבוט םוי עכילרעז
 יקסווענ םעד ןהעזרעד בָאה ךיא .יירעגנילק-ןעקַאלג עלופסקורדנייא
 ,ןעטסיזַאנמיג --- ץנעגילעטניא עגנוי יד ןוא ןערעציפָא ואוו ,טקעּפסָארּפ
 טימ ןעריצַאּפש ןענעלפ -- סעקישטוטיטסניא ,רימ ןוא ןעטסילַאער
 ,רעטַאעט ןעשיסור ןעטלַא םעד טנעקרעד בָאה ךיא ;סעקטסיזַאנמיג

 בָאה ךיא .,ןעסעיּפ עשיסור עטמהירַאב ןהעזעג בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא

 רעטהערדוצ ןוא רעלָאמש רעצרוק רעד ןֹופ ביֹוהנֶא םעד טנעקרעד
 ךיא ואוו ,"לעקרעמ, םעד זיב ךיז טהיצ עכלעוו ,סָאג רעקצינדור
 .ןערָאװעג טעװעדַאהעגסיוא ןיב

 ןעװעג זיא ָאד .טלעטשענּפָא קישטזָאװזיא רעד ךיז טָאה ןַאד
 ןינ ייוצ ייב ,ןעטרָאד ןופ גנַאג טונימ ןייא ,?עטָאה סָאלַאּפ רעד
 טָאה עמומ ןיימ ואוו ,ףיוה ס'יקסנימָאכ ךיז טניפענ ,קאלב רעקרָאי
 טפָא ױזַא ךעלגניא טימ ןעליּפש ךיז ךיא געלפ ןעטרָאד .טניואוועג
 ,טניואוועג ןעבָאה ןרעטלע עניימ ואוו ,ףיֹוה ס'יקסנומרישז ןיא יו
 ,"לעקרעמ , ן'פיוא רעדָא

 א א

 .טריסערעטניא טינ טולָאסבא ךימ ןעבָאה סעדייבעג עיינ יד
 ןוא דמערפ ןעװעג רימ ןענייז ייז .ןהעז ןעמוקעג ךיא ןיב ייז טינ
 -עג ןעבילדניירפ ןייק טַאהעג טינ ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא ךיז ייב
 .בוט םוי ןיימ טרעטשעגנ ןעבָאה ייז ,ייז וצ ?היפ

 -עג עגישזַאטע-ןעביז ַא ןעזייוו טרהיפעג ךימ ןעבָאה טניירפ עגנוי
 ןיא ןעמ טָאה טייצ ןיימ ןיא ,דנעגעג ךעקנַאלוהָאּפ םעד ןיא עדייב

 רעטיילגַאב עניימ ןעבָאה ָאזלא .טסואוועג טינ רעיומ אזַא ןופ ענליוו |
 -רע ןעטלָאװ ייז יז ױזַא סעּפע ,ץלָאטש טימ ןעזיוועג רעיומ יד רימ
 רעבָא ייז בָאה ךיא .רהיא טימ ןעהערפ ךיז לֶאז ךיא זא טרַאװ

 ,קורדנייא ןייק ןעכאמ טינ רימ ףיוא ןעק רעיומ רעד זא ,טרעלקרע

 ןעריסערעטניא ךימ זַא ,ערעכעה ןַארַאפ ןענייז קרָאי וינ ןיא םירָאװ
 -טַאי ,סַאנ ןאפעטס ,סָאג רעקצינדור ןופ ךעלרעיומ עטלַא ,עניילק יד
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 טָא -- ,לשמל ,סַָאג סָאלשיּפָארַא רעדָא ,סַאנ רעזעלג ,סַאנ רעווָאק

 "יוה ןוא סעדייבעג עניטכיצ-נירביא טינ ןוא עניטייצרַאפ עניילק ענעי

 .ענליוו ןיימ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעפ

 -וקעג ךיא ןיב | ע נג ע ק ר ע ד רָאנ ,ןערעװ טנַאקַאב טינ

 ,..ןעמ

 ךָאנ םייה ענילָאמַא ןייז טכוזַאב סָאװ םענייא ןופ ?להיפעג םעד

 ןיימענלַא ןיא -- ןהעזענ טינ ןערהָאי ךס ַא רהיא טָאה רע יו םעד

 ,רעבָא םעט ן'תמא ןייז .רעדעי ןעק ?היפענ ַאזַא ןעלעטשרָאפ ךיז

 .טַאהענ ןיילַא גנורהַאפרע ַאזַא טָאה סָאוװ ,רעד רָאנ סייוו סָאד

 ןעועג גידנעטש טעמכ ָאזלַא ךיא ןיב געט ייוצ עטשרע יד

 טָאה ץראה סָאד .ןענעקרעד ןוא ןעקוק ,ןעפיולמורא טימ ןעמונרַאפ

 .ןעהילג וצ ןוא ןעּפַאלק וצ טרעהעגפיוא טינ

 צא

 המחלמ ןעוועג ךָאנ זיא ךוזאב ןיימ רַאפ ןעטַאנָאמ עכילטע זיולב

 רעטנוא ןעוועג ךָאנ ענליוו ןיא ןעטַאנָאמ המחלמ עטשרע יד .טייצ

 ןערָאװעג ?טריּפוקֶא, יז ןיא ךָאנרעד ;טפַאשרעה רעשירַאצ רעד

 -עּפש ךָאנ ,ןַאד ןוא סעקיוװעשלַָאב יד ןופ רעטעּפש ,ןעשטייד יד ןופ

 ןעקַאילַאּפ יד ןעבָאה -- ןעמוק ןיימ רַאפ ןעכָאװ עכילטע --- רעט
 ןעמ ןעוו ,הטיחש יד ןעמוקענרָאפ זיא סע ןוא ןעמונרַאפ טָאטש יד

 -יא םעד ייז ןעשיווצ ,ןעדיא גיצכעז ןוא עכילטע ט'נרה'ענסיוא טָאה
 -נשענּפָא ןעװעג ענליוו ןיא רהֶאי ריפ .רעטייוו .א רעטכיד ןעשיד

 .טלעוו רעד ןופ ןעט

 ,"נָאט רענליו, םעד ךרוד ,טסואוורעד ךיז טָאה םלוע רעד ןעוו

 סָאװ ,ַאזַא ךָאנ ןוא ,עקירעמא ןֹופ רעצימיא ןעמוקעג זיא סע זַא

 ןעוועג סָאד זיא ,טנאקאב עקירעמא ןופ ןעדיא יד ייב זיא ןעמָאנ ןייז

 טרעגַאלַאב ןעוועג געט ענעצנַאג זיא לעטָאה סַאלַאּפ רעד ..עיצאסנעקס ַא

 ערעייז ןעבענרעביא לָאז ךיא ןעטעב ןעמוקעגנ ענייז סָאװ ןעשנעמ טימ

 ,ָאנַאקיש ,ןָאטסָאב ,עיפלעדַאליפ ,קרָאי ןינ ןיא םיבורק וצ ןעסורג

 לָאצ יד .ןעננודניברַאפ ענעסירענרעביא יד ןעלעטשנייא רעדיוו ןוא

 ןעטלַאה טזומעג טָאה ןעמ ןַא ,סיורג ױזַא ןעועג ןיא עכלעזַא ןופ

 .ךָאנ עהייר רעד ךָאנ ןעזָאלנײרַא ,"דערעשטָא , ןַא

 -רעד יד ןופ ענינייא ןענופעג ךיז ןעבָאה רעכוזַאב יד ןעשיווצ

 ..אפֹונ רימ טימ טריסערעטניא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעצרעפ עטנָאמ

 םינּפ ןעננוי ַא טימ ןַאמ רעקנַאלש ַא ןיירַא ,ליפשייב םוצ ,טמוק סע

 יד ןופ סערדַא םעד םהיא ייב טעב ךיא  .רָאה עיורג טימ רעבָא

 .עקירעמַא ןיא טָאה רע סָאװ ,טניירפ

 טינ; .לעכיימש ןעגידועמעש ַא טימ רע טרעפטנע ,"ןיינ,

 ."רערהעל ןיימ ןעוועג לָאמַא טייז רהיא .,ןעמוקענ ךיא ןיב םעד ןענעוו



 99 ןעמוקעגנָא טיג יא ףירב רעד

 ךיא ּפַאכ ,זיא רע רעװ ןעגָאז וצ רימ טייצ טָאה רע רעדייא ןוא = |
 .ןעמָאנ ןייז סיוא ףור ןוא טנעה עדייב רַאפ ןָא םהיא

 -יש עניימ ןעוועג ןענייז ?רעדורב רערעגניא רעייא ןוא רהיא,
 טייו טינ עשטערַאז ןיא טפעשענ א טָאהעג טָאה רעטָאפ רעייא  ,רעל
 ."עקשטעג רעד ןופ

 ַא ןיא רימ ןעסעומש ןעטונימ עליפ ןוא ןעציז םהיא טעב ךיא
 .ןעגנורענירע ןופ רעקַאלפ

 ךיילג ןוא ,רימ ןופ רעטלע לעסיבַא ,יורפ ַא ןירַא טמוק סע רעדָא
 -ענ טָאה סָאװ ,עילימַאפ ַא ןופ רעטכָאט יד רהיא ןיא ךיא ןעקרעד
 -כע עניימ ואוו ףיוה ןעבלעז םעד ןיא ?עקדַאשטשַאלּפ , ףיוא טניואוו
 "עז ןיימ רַאפ רהֶאי רֶאּֿפ עטצעל יד הריד רעייז טַאחעג ןעבָאה ןרעמ
 ,ייֵז טימ ךיז ןענענ

 -ייא ןיולב ןוא ןעבילבעג נינייו רהעז ןענייז םיבורק עניימ ןופ
 בוטש ןייז ןיא .,ןערהָאי ענילָאמַא עניימ ןופ ןעוועג זיא ייז ןופ רענ
 .טכארבראפ ןעדנוטש עמענעננא עליפ טציא ךיא בָאה

 טײלנַאב ןעוועג ןיא גנונעקרעד עדעי ,עכלעזַא שינענענַאב עדעי
 םוא ןעבעלכרוד ןיילַא זומ ןעמ עכלעוו ,ןעלהיפעג ןופ םרוטש ַא טימ
 .ןעבָאה וצ ףירנַאב םעיונעג ַא ייז ןעגעוו

5 
 לא א

 ןעטייוצ םעד ןופ ףוס םייב ,טכַאנייב רעגייז א ףלע םורַא
 םוצ ץנעדנַאּפסערָאק רעטשרע ןיימ רַאפ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ,גָאט
 | 'ו ."םטרעוורָאפ,

 ךיא .ןעבירשעג ןוא ןעבירשעג ,ןעבירשעג ןוא ןעסעועג ןיב ךיא
 שיט ן'פיוא יו ןוא ןעדנוטש יד ןעהעגנ סע יװ טקרעמַאב םינ בָאה
 .ךעלטעלב ענעבירשראפ טימ גרַאב א ןָא ךיז טביילק

 בָאה טייצ ןצ טייצ ןופ זַא ,לופ ױזַא ןעוועג זיא ץרַאה סָאד

 יד ןעננערב וצ ןוא ןעניהורַאב וצ ךיז ,ןעלעטשּפָא טזומעג ךיז ךיא

 ,גנונדרֶא ןיא ןעקנַאדעג

 ןעסיורד ףיוא ןזַא טקרעמַאב ךיא בָאה טנעמַאמ ןעסיוועג ַא ןיא
 ןעגנַאנעגוצ ןוא ןענַאטשענפױא ןיב ךיא .ןענָאט וצ ןָא ןיוש טביוה
 ,טַאהעג טָאה רעמיצ רעד סָאװ רעטסנעפ ייווצ יד ןופ םענייא וצ

 .ןייש ןעיורג ןעכַאװש םעד ךרוד קוק ןוא העטש ךיא

 רעטכער רעד ןוֿפ .רעטַאעט רעטלַא רעד ןיא ןעגעקטנַא טקנוּפ
 םעד ןעבעל  .טקעּפסָארּפ יקסווענ רעד ןוא "רָאבַאס, רעד זיא טייז

 טהיצ טנַאה רעטכער רעד וצ ןוא סַאג רעצעוואוס ןָא ךיז טגנַאפ רָאבאס

 ןעדיא עמורפ ואוו ,אמארביַארטסָא רעד וצ טרהיפ סָאװ ,סַאנ יד ךיז
 ןופ סקניל .לעטיה יד ןעמענּפָארַא ןעמ זומ ןעטרָאד לייוו ,טינ ןעהעג

 עכילטע ,דלַאב ָאד ןוא ,סַאנ עשטייט ךיז טהיצ לעטָאה סָאלַאּפ םעד
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 ,טציא קוק ךיא ןעכלעו ךרוד ,רעטסנעפ םעד ןופ טירט עגילדנעצ
 ןיימ ןהעז ןעגנאנעג ןעטכענ ןיב ךיא ואוו ,ףיוה ס'יקסנימָאכ ןיא

 ךָאנ ךימ טָאה יורפ עטלַא ןא ואוו ןוא גנוניואוו ענילָאמַא ס'עמומ
 ."ןהוז ס'הרש ענייש , טינ ןיב ךיא יצ ,טנערפעגנ ךערּפשעג ןעצרוק א

 ענייא, ןיא יז זַא ,טנַאזעג רימ טָאה יז ןעוו ןוא .,ןעפָארטעג טָאה יז
 ךיא בָאה ,"סעצינעמילּפ ס'קינזנָארב םעד ,רעטסעווש ייווצ יד ןופ

 -ןימָאכ ןיא ןעזָאלעגרעביא רהיא בָאה ךיא .טנעקרעד ךיוא רהיא

 ןילב .טניואוועג ךיוא טציא ךָאנ יז טָאה ןעטרָאד ןוא ,ףיוה ס'יקס
 רענידנענעקטנַא רעד ףיוא ןעוװעג םייה רהיא זיא ןערהאי 28 ראפ
 ס'עמומ ןיימ ןיא --- טציא ןוא (רעטעפ רהיא ייב) ףיוה םעד ןופ טייז

 | | ,הריד רענילָאמַא
 רעד .עקשזָארד א טהעטש ,לעטָאה סַאלַאּפ םעד ןעבעל ,ןעטנוא

 טכַאנ עצנַאג ַא .טלעמערד ןוא טעשטרָאקעגנייא טציז קישטזָאװזיא
 | .דנוק ןעכילגעמ א ףיוא רע טרָאװ

 ,סיוארָאפ ,סקניל ,סטכער -- קוק ןוא העטש ךיא
 סָאד יא ױזַא, --- .ךיז וצ ךיא גָאז --- ".סָאד ךָאד זיא טָא

 "! סָאד ךָאד ןיא טֶא !סָאד זיא ױזַא ןוא ,ןעווענ
 רעדיװ טגנָאזענרעביא חומ ןיימ ןיא ךיז ןעבָאה רעטרעוו ריפ יד

 ,טעשטּפעשענסיױרא ייז בָאה ךיא זיב ,רעדיוו ןוא
 "! סָאד ךָאד זיא טָא,

 .ךימ ןעקיטש ןערערט .ןעצראה ן'פיוא רעווש רימ טרעוו סע

 / ,ןענַאטשַאב טנעמָאמ ןעזיד ןיא ןיא ?היפעג ןיימ סָאװ ןיא
 ,ןאד ֹוליפַא ןערעלקרע וצ ךילטקניּפ טכייל ןעועג טינ רימ טלָאװ
 :טסואוענ ךיא טָאה רעבָא ןיימענלא ןיא טינ יאדוא טנייה ןוא
 ן'כרוד טציא העז ךיא סָאװ ,סָאד ןוא ענליוו רעטְלַא ןיימ ןעשיווצ

 ןיימ ןופ ןעשנעמ יד ;דישרעטנוא םוש ןייק ָאטשינ ןיא ,רעטסנעפ

 ,עמומ יד ,עמַאמ יד ָאטינ ,עטַאט דעד ָאטינ ָאטינ רעבָא ןענייז ענליוו

 -נוה ,עטנאקאב םתספ ,םירבח ,טניירפ ,םיבורק ערעטייוו ,רעטעפ רעד

 .ענליוו ןופ לייט ַא ןעווענ ןענייז עכלעוו ,ןענַאזרעּפ ערעדנַא רעטרעד

 ...!ָאטינ ןענייז ייז

 רעד זיולב ןיא רעטסנעפ ן'כרוד טציא העז ךיא סָאװ ץלַא סָאד

 .רעטסוּפ ַא זיא םונ רעד .ענליוו ןיימ ןופ ץכעלאש

 ךימ ןיא דנעלע רעדנעמעלקדץרַאה ַא ,טפַאשקנעב עכילקערש ַא

 ,ןעלַאפַאב

 .ןעניהורַאב וצ ךיז רעסַאװ קנורט ַא ןעמענ ןעגנאנעג ןיב ךיא

 ,לעגיּפש ן'פיוא ןעלַאפעג קילב ןיימ זיא געוו ן'פיוא ןוא

 עניימ זַא ןהעזעג בָאה ךיא ,רָאה עיורג עניימ ןהעזרעד בָאה ךיא
 | .ןערערט ןופ טיור ןענייז ןעניוא



 1 יי | ןעמוקעגנָא טינ זיא ףירב רֶצד

 .לוק ןעטקיטשרַאפ ַא טימ טנייוואוצ ךיז בָאה ךיא

 -וא יד ןעשאווענסיוא בָאה ךיא .קנורט א ןעמונעג בָאה ךיא

 .ןערָאװעג רעננירג רימ זיא סע .,ןעג

 רָאבאס רעד זיא טָא :רעטסנעפ םוצ טרעקענמוא ךיז בָאה ךיא

 ,טוטיטסניארערהעל רענליוו םעד ןופ רעליש ,זנוא טָאה ןעמ ואוו

 לושי-לַאער רעד ןופ ןוא סעיזַאנמינ ייווצ יד ןופ רעליש יד ךיוא ןוא

 םעד רעדנַאסקעלא ,רעזייק םעיינ םעד וצ טייהיירט ןערעווש טרהיפעג

 רעד רעדנַאפקעלַא ,רעטָאפ ןייז ןיא רעהירפ נָאט ַא טיס .,ןעטירד

 .עבמָאב ערענָאיצולַאװער א ןופ ןעלַאפעג ,רעטייווצ

 א א

 -עגסיורַא ןיא סע .שיט-ביירש םייב טצעזעג רעדיוו ךיז בָאה ךיא

 | .םמולָאק ףלעווצ רעפענמוא ןופ ל?עקיטרַא ןַא ןעמוק
 / רענליו רעד טיס !?קעװַא רעבָא סָאד ןעמ טקיש ױזַא יװ

 עשיליוּפ יד ,רעכיז ןייז טנעקענ טינ ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה טסָאּפ

 -סגנוריגער רעד ןוא ,טכַאמ עיינ א ןעוועג ןעטרָאד ךָאנ זיא הכולמ

 .טריזינַאגרֶא טוג ןעװעג טינ ךָאנ ןיא ןעלױוּפ ץנַאג ןופ טַארַאּפַא
 ןערָאװעג ןיא טסָאּפ עשיליוּפ יד ןוא שרעדנַא ןערָאװעג זיא רעטעּפש

 ןעטרָאד ףירב עליפ ןענעלפ רעבָא ןַאד .ערעדנַא עלַא יװ טונ ױזַא

 סָאװ ץנעדנַאּפסערָאק ַא טסָאּפ ךרוד ָאזלא ןעקיש ,ןהענ ןערָאלרַאֿפ

 -ענ טינ רעבירעד ךיא בָאה ,המשנ ןיימ ןופ קיטש א טלאהטנע

 ןעצנעדנַאּפסערָאק ךָאנ ןעביירש וצ ןעװעג ןַאלּפ ןיימ ןיא  .,טלָאװ

 יד ואוו ,זירַאּפ ןייק קירוצ ןעמוק לע ךיא זיב ןעטלאה עֶלַא ייז ןוא

 ,רעמיא יו ,עכילטקניּפ ַא ןוא ערעכיז ַא ןעווענ זיא טסָאּפ

 6 א

 ןופ רעדורב א ןעוועג זיא ענליוו ןופ רָאיעמ רענידפלאמאד רעד

 ךיא .קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ן'יקסדוסליּפ

 ןיוש קנעדעג ךיא .(לָאה יטיס) טַאד-טָאטש ןיא טכוזַאב םהיא בָאה

 ! .סעווצ ןעכלעוו טימ טינ
 ,שיליוּפ ןייז יו רענרע רָאה א ןעװעג טינ ןיא שיסור ןייז

 יד ןוא ,רענליו ַא עקַאט ןיא עילימַאפ רעייז .רעסעב ךָאנ טכייליפ
 ךימ טָאה רע  .ננוהיצרע עשיסור ַא ןעמוקַאב ןעבָאה רעדירב ייווצ

 -עג ןעמענעגנַא ןַא טַאהעג ןעבָאה רימ ןוא ךילדניירפ ןעמונעגפיוא

 ערעדנַא יד ןופ ענינייא טלעטשעגרָאֿפ רימ רַאפ טָאה רע .ךערּפש
 טדערעג ךיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןערעציפָא עשיליופ רָאַּפ ַא ןוא עטמַאעב

 "רעד ךיז רע טָאה סעומש רעזנוא ןופ ףיולרַאפ ןיא .,שיסור טונ

 ךָארג ךיז טניפעג טָאר-טָאטש םעד ןופ עדייבעג רעד ןיא זַא טנָאמ

 ךיז ֹוצ ןעדַאלנייא טקישענ םהיא טָאה רע ,רעציפָא רענַאקירעמַא ןַא

 ,טנאקאב זנוא טָאה רע ןוא רעמיצ ןיא
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 רע זא ,טגנײצעגסױרַא ךיז טָאה סע .טדערֹוצ ךיז ןענָאה רימ
 טלהעצרעד םהיא ךיא בָאה .זירַאּפ ןייק טקעריד ּפִֶא ןענרָאמ טרהָאפ
 רהיא ןעטָאבעגנָא רימ טָאה רע ןוא ץנעדנָאּפסערָאק ןיימ ןעגעוו
 -עג ןיב ךיא  .טסָאּפ רעזירַאּפ רעד ףיוא ןעניילפיוא ןוא ןעמענוצטימ
 ןיא ןא ןעטראוורע וצ ןעועג זיא סע .לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוו
 ןייז ץנעדנַאּפסערָאק ןיימ טעװ ,םורַא געט ףלעווצ סנעטסכעה ,ןעצ א
 .עיצקַאדער-"סטרעוורָאפ, רעד ןיא

 .ןערָאװעג טכילקריוורַאפ טינ גנוטרַאװרע יד זיא רעבָא רעדייל
 -עג ךיא בָאה רעטעּפש .ןעמוקעגנָא טינ לָאמ ןייק ןיא ףירב רעד
 טניפעג רע ואוו ןוא ,זיא רעציפָא רעד רעוו ןעניפעגסיוא טפורּפ
 ןעגנוכוזרעטנוא עניימ ןוא ןעסענרַאפ ךיא בָאה ןעמָאנ ןייז רעבָא ,ךיז
 , .ןעטַאטלוזער ןייק טכַארבעג טינ ןעבָאה

 -ענ טינ ןַאד ךיא בָאה ענליוו ןופ ןעצנעדנַאּפסערָאק ןייק רהעמ

 טפיטרַאפ קראטש וצ ןוא ןעמונרַאפ ליפוצ ןעוועג ןיב ךיא .ןעבירש

 ןיא גידנעפיולמורַא ,ךיא בָאה ךָאנ וצרעד .,ןעגנובעלכרוד עניימ ןיא

 -ּפִא ךיא ןיב געט עכילטע ןוא טלהיקרַאפ ךיז ,ןענער ןעגידנעיסָא ןַא

 ,טעב ןיא ןענעלעג

 עהייר א ןעבירשענפיוא ךיא בָאה ,זירַאּפ ןיא נידנעמוק טשרע

 .ןעקורדנייא ןוא ןעננורהאפרע רענליוו עניימ ןעגעוו ןעצנעדנָאּפסערָאק

 ןעבירשעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא גנומיטש יד ,טכַאנ ענעי רעבָא

 -יא טינ לָאמ ןייק ךָאנ ךיא בָאה ,?עטָאה סַאלַאּפ ןיא לעקיטרַא םעד

 ןעבכלעוו ,רימ ייב םוטנילייה ןיס א ןעוועג זיא סע .ןעבענעגרעב

 וט ךיא .טניײלענּפָא ץלא ןוא ןערעדליש וצ ןעבילקענ ךיז בָאה ךיא

 ,ךובלעמאז רענליו םעד ראפ לעיצעּפס ,לָאמ ןעטשרע םוצ טציא סָאד
 ןעסָאלשַאב ןעבָאה "גניר רעטיײברַא ןופ טיילסדנַאל ערעזנוא סָאװ

 ,8467 שטנערב רעייז ןופ טסעפסערהָאי ןעט28 םעד דובכל ןעבעגוצסיורַא
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 ,ןערעטשיןעבייל א ,זָאנהעלרָא ןַא
 }; טענגַאמ רענירָאה ַא ּפַאק רעד
 ;ןרעק רעטסעפ ,ןעליוו רעטלַאטשעג
 -- !טענורב רענימרוטש ,רעיורג ַא
 ,ןעריושרַאפ טענ ,ןעטנַאװ עסייוו טימ
 ,ןיילק ןוא יורג"דעליולב ןעניוא ןוא
 ןער'יומ עקיד יד ךרוד ןעננירד סָאװ
 --- "ןיינ, ויא טָאװ ןוא ?ָאיק זיא טָאװ ןופ
 (ןעלירב עניד ךרוד) ףיוא ןעּפַאכ ןוא
 .ןעליצ ןוא שנעמ ןופ ךירטש ןעטסנעלק םעד

 ןעטקַאװעג ךיוה ,גיטפערק רעּפרעק רעד
 ; טנַאזַאּפמיא ,גירריוו גנוטלַאה יד
 ןעסקַא יד םורַא לָאר א טסייג רעד
 ,טנַאלַאט ןוא גנורַאּפרע"טלעװ ןופ
 ,עלאער ןוא עטייוו ןעגעוװ ףיוא
 ,טערגנָארּפ ןעכילשנעמ ןופ דלַאװ ןיא
 עלאיװירט ןוא עלאינעג סָאד ואוו
 םנ םעד ןיא ןעמַאזוצ טניישרע
 ,ןעבעל ךיז טפור פָאװ ,שנעמ ךיז טפור סָאװ
 .ןעבעוװעג ס'טָאג ַא ןופ רעטנַאלּפ ןיא

 ; גיברַאפ ןוא גידנעלשקעוו גנומיטש יד
 ,טרעלקרַאפ ,ךילרעייפ ,ףילטימעג
 ; גיברַאה ןוא טפַאהלעבעגנ ,גיטסַאה ןוא
 -- .טרעװשַאב ,גיטעמוא ןוא טמעלקרַאפ
 :ץעפרַאש ןוא עכילטרעצ ןעטנעמַאמ
 ; רעצישַאב ןוא רעפמעק ,רעלטסניק ַא
 -- עפוַאה א ןוא רענוד א לוק סָאד
 ..! רעצירטַאּפ רעשידלעה ,רעגנוי ַא
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 .שַא םולש

 ענליױו ןעגעװ עסירדנייא

 םיִרָא ןא ןיא עטיל זא ,טנָאזעג טָאה רעוו

 סָאד רָאנ ,טיורב ןיא רשפא םיִרָא ?דנַאל
 םעד טָאה אטיל .,ןערילָאק ןיא דנַאל עטסכייר

 -ענ בָאה ךיא סָאװ ,לעמיה ןעטסנעש
 רעדלעפ ןופ ןירג ןעטסרָאלק םעד ןוא ןהעז

 ןיא אטיל רעד ןיא לעמיה רעד ,רעדלעוו ןוא

 רעבליז עסייווישילמיה עטסרָאלק יד טימ ךייר

 -דנעקלָאוװ יד ןיא ןוא .ךעלדנעקלָאװ ענידנענייש

 םעד ןעשיוצ ןופ ריד וצ סיױרַא ןעקוק ךעק

 סָאד ןיא .,רעדלעוו גרעב עגידנעצַארק ?עמיה יד ןופ ןירנ ןעטכידעג

 יד טָאה אטיל .ןהעז ןעק ניוא סָאד סָאו ,דליב עטסכילרעה יד

 לעמיה רעד זַא ,ךיז טכַאד סע .ןעננַאנרעטנוא-ןענוז עטסנהעש

 ַא רָאנ ,רעטרעיומעגנייאטסעפ ,רעטבלעוועג ַא טינ ןיא אטיל רעביא

 ,אטיל רעביא טננייה ךייט רעסייו/יולב רעטרעווילגעג א ,רעדנעמיווש

 -יוולב םעד ןיא ךיז ןעשַאו ךעלדנעקלָאװ ענרעבליז ךייר-סייוו יד ןוא

 א יו ,ךיז טסינוצ ןוז יד ןעוו ,טכַאנרַאפ ןוא .ךייט ןעטרעווילגעג

 -ָארטש עגידרעייפ-טולב ענייז טסילפ ןוא ,רעב רענעדלָאנ רענע'טחש'עג

 -לֵָאוו עסייװיולב יד רעטנוא רע טדניצ ,לעמיה םעד רעביא ןעמ

 אטיל רעביא לעמיה רעצנַאג רעד זַא ,ךיז טכַאד לָאמטסנעד .ךעלדנעק

 -פיוא ךיז טָאה ךייט רעטרעווילנראפ רעד .,ןערָאװעג ןעזָאלוצ זיא

 לָאמטסנעד .ּפעק יד רעביא ןעמיוש ןָא טביוה רע ןוא ,ןעזעלעג

 ,ֿפָאק ןייד רעביא טגנעה לעמיה ןייק טשינ ןַא ,?היפעג ַא וטסָאה
 ,ּפָאק ןייד רעביא ןעלַאפּפָארַא ךייט רעד טעוװ דלַאב טָא ןוא ,ךייט ַא רָאנ

 -רעייפ יד ןענייז ,ךיוה רעד ןיא םהיא טלַאה סָאװ ,ךַאז עניצנייא יד רָאנ

 ַא יו ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןֹוז דעד ןופ ןערינש ענידנעמַאלפ-דלָאג עניד

 -עננָא ךייט םעד ןעטלַאה ןוא לעמיה ן'רעביא טײרּפשעגסיױא בעוועג

 ..ןעלהַארטש ענידנעמַאלּפ ערעייז טימ ךיוה רעד ןיא טדימש

 ןייק טינ ןיא דרע יד .,דרע יד ױזַא ,לעמיה רעד יװ ױזַא ןוא
 יז ןַא ,ךיז טכַאד סע רָאנ ,עטלעצרַאװעגנייא ףיט ןייק טינ ,עטסעפ

 -ולגרַאפ ,רענירג ןייא ןיא דרע יד .ןעגעװַאב ןיא ךָאנ ךיז טלַאה

 "טרוטש ַא יו -- סנירג ןעללעוו ענייז טסיג רעכלעוו ,ךייט רעטרעוו
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 טכַאד ,טעדליב ןוא ,ךיוה רעד ןיא ךיז רע טבייה לָאמַא -- םי רעגיד

 ןוא רעבירג סיוא טבָארג ןוא ןעלייה ןוא גרעב טכַאנ רעביא ,ךיז

 עליפ .גרעב יד רעביא ןעכירק רעמיוב רעדלעו עצנַאג ,ןעלָאט
 ןעהעטש ייז ןוא ,גרעב יד ףיוא טּפַאכעגפױרַא ןיוש ךיז ןעכָאה ייז ןופ
 רעמיוב יד ןעמונעגמורַא ךיז ןעטלַאה סע .גרעב יד ףיוא רעדלעוו יד
 ןעטלאה ןוא ןערעדנַא םוצ סנייא ךיז ןעילוט ,ןעגייווצ ערעייז טימ

 טינ ןעלָאז ייז זא ,טַאהעג ארומ ןעטלָאװ ייז יו ,םורַא טסעפ ךיז
 ןיא ךָאנ ןעטלַאה רעמייב ערעדנַא ןוא .גרעב יד ןופ ןעלַאפּפָארַא
 ייז .נרַאב םֹוצ געװו םעד ףיוא ןענייז ייז .נרעב יד ףיוא ןעכירק
 -נַא ןוא ...ןעכיירגרעד טשינ ןענעק ןוא ךיוה רעד ןיא ןעהעג ייז ,ןעהעג
 -עגנעמַאזוצ ךיז ןעבָאה עצנַאנ םינינמ רעדָא ,רעמייב ענלעצנייא ,ערעד

 ...ןעטרַאװ ןוא ןעהעטש ןוא ,לָאט ַא ןיא טלעטשענקעװַא ךיז יוװ ,ןעמונ

 -נהעש םעד ךרוד געוו רהיא ןעבילקענסיוא ךיז טָאה עיליוו יד

 עטערַאק רהיא טעבענסיוא טָאה יז ,אטיל רעד ןופ לייט ןעטס
 ,נערב ןעגידמַאז ןייא ןייק .,ןעלָאט ענירג ןוא גרעב ,רעדלעוו ןעשיווצ
 ךיז טעב ,בורג ַא סיוא ןוא נרעב ענירג ןוא ,רעדלעוו ענירג רָאנ
 ַא ןיא ןזָאנ ןייז טימ ןָא טקַאה רע זיב -- עטערַאק עיינ ַא סיוא
 ןייז טימ רָאנ ,סיוא טינ םהיא טדיימ רע רעבָא ,גרַאב ןעגידלַאװ

 טינ טָאה ןוא ןיירא גרַאב ןיא ןײירַא ךיז רע טבָארנ זָאנ עדנרעבנע
 גראב ןעשיווצ ,נעוו ַא ןעוועריקסיוא ןיוש ךיז טעוו רע ארומ ןייק
 ,..ליווװ רע ןיהואוו ,ןעטרָאד ןהענ ןוא -- דלַאװ ןוא

 -נירג ןוא ןעטסנהעש םעד ןעבילקענסיוא ךיז טָאה ןיילַא ענליוו

 ,אטיל ץנאנ ןיא רעדלעוו-נרעב עדנעקיווקרע יד ןעשיווצ ,לָאט ןעטפ
 ףיוא סנעטייורעד ןופ וטסקוק ןוא .טצעזַאב טרָאד ךיז טָאה ןוא
 -ךיק ןופ ןעלָאּפוק ענירג יד סיורַא ןעראטש סע ןעכלעוו ןופ ,ענליוו

 םמערוט ענעדלָאנ יד ןוז רעד ןיא ּפֶא ךיז ןעלקניפ סע ןוא ,ןעכ

 יד ןופ רעכעד-לעניצ עטיור יד ןענייש סע ןוא ,סעווקרעצ יד ןופ

 רעדעס ןוא רעדלעוו יד ןופ סנירנ ןעלעקנוט םעד ןעשיווצ ,רעזייה

 -אדנענעל עטייו ,עטייו ַא ןיא ענליוו זַא ,ריד ךיז טכַאד --- סױרַא
 טדָאטש-רעדניק ַא סעּפע .טנעירָא ןעטייוו ןעטלַא ןופ טדָאטש עשיר
 ,טהעג רערעדנַאװו רעדיס א ןיהואוו ,סיױרַא ?עכיב-רעדניק ַא ןופ
 רעטונ ַא טניואו טדָאטש רעד ןיא .ןעדירפ ןוא הור ןעניפעג וצ
 ,דסח סיורג טימ טדָאטש רעד רעביא טרינער סָאװ ,נינעק רעטלַא
 -ףושכ א רָאנ ,ןיפעצנירּפ עטסנהעש יד ,רעטכָאט ַא טנַאמרַאפ רעכלעוו

 ןעילב א ןיא יז טלעדנַאװרהַאפ ןוא ט'פושכ'ראפ יז טָאה רעכַאמ

 טסיוו רעלדנַאװ רעד ןוא -- ,נייטש ַא ןיא טציז יז ןוא ,לעניופ
 יז ןוא ,ףושכ ם'נופ ןעזעלוצפיוא ןיסעצנירּפ יד ױזַא יוװ ,ךורּפש םעד
 טעו םעד רַאֿפ -- טלַאטשעג ןעשנעמ ַא ןיא ןעלדנַאוװרהַאפ קירוצ
 רע ןוא ,ןעבענ בייו ַא רַאפ רעלדנַאװ םעד רעטכָאט ןייז גינעק רעד
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 ןיב ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,טרָא ס'גינעק ן'פיוא ןעריגער טעוװ

  ?ןענָאז ךורּפש ןעניטכיר םעד ןענעק רָאנ ךיא לעװ יצ---,רעלדנַאװ רעד

 עשירַאדנענעל ַא יו סיוא סנעטייו רעד ןופ ענליוו טהעז ןוא

 -יז ךעלסעג ערהיא .טנעהַאנ רעד ןיא סָאד יז ןיא -- ,טדָאטש

 -רעביא ןעהעטש רעזייה ערהיא ןוא ,עמורק ןוא עֶלָאמש ,עניילק ןענ
 -- ןערעדנַא םוצ סנייא טניינענוצ ,ןערעדנַא ן'פיוא סנייא טריויעג
 טינ ןיש טהעטשאב ענלױו .ןעסקַאװעננעמַאוצ ןעטלָאװ ייז יו

 -עגפיונוצ ןעצנַאנ ןיא ןיא ענליו רָאנ -- ,רעזייה ענלעצנייא ןופ

 ןא ענליו טיג רעזייה יד ןופ רילָאק-לעגיצ רעטיור רעד .ןעסקַאװ

 יד ביל בָאה ךיא ,רעטקַארַאכ םענענייא ןַא ןוא ,רילָאק םענעגייא

 -נוא ,טעשטרָאקעגנייא ןעציז ןעשנעמ יד ואוו ,ךעלסעג עגנע ,עלָאמש

 .ןעמָארק ערעייז ןופ ןעבלעוועג ענירדינ יד רעט

 טרָאטש א יו קורדניא םעד טכַאמ ,עטיל ץנַאג יו ,ענליוו

 -רָאפ םעניילק ןיא דנַאל ַא ןיא עטיל ץנַאנ .טַאמרָאפ םעניילק ןיא

 ,סיורג ױזַא טינ ןיא ,עטיל רעביא ,ךיז טכַאד ,לעמיה רעד .טַאמ

 טינ ןיא ךרע יד ןוא ,םהיא רַאפ ארומ ױזַא טינ רָאנ טָאה ןעמ ןוא

 -נןעמ יד ןוא .קילב ןייא טימ ןעמענמורַא יז ןעק ןעמ .טיירב ױזַא

 -נעמ ערעדנַא עלַא יו רענעלק ,ןיילק ןעסקַאװ עטיל רעד ןיא ןעש

 יו רענעלק ןעסקַאװ ,עטיל רעד ןיא ,לידבהל ,דרעפ יד ןוא ,ןעש

 טנַאּפשעגנייא ךדרעפ א ןהעזענ רהיא טָאה .דרעפ ערעדנַא עלַא
 ןייק ןוא דרעפ ןייק טינ זיא סע ? אטיל רעד ןיא ןענָאװ א וצ

 וצ טנַאּפשעגנייא לעדרעפ שדעדניק ַא יו סיוא טהעז סע רָאנ ,ןעגָאװ

 יו ערענעלק ןענייז רעדלעוו ערעייז וליפַא ןוא .עלענעוו-רעדניק ַא

 ערעדנַא יו רענעלק ןענייז ןערעסַאו ערעייז ןוא ,רעדלעוו ערעדנַא

 -רָאפ ןעטרענעלקרַאפ ַא ןיא ןיא אטיל רעד ןיא סעלַא .ןערעסַאוװ

 טסע ןעמ ןוא ,ךעלזייה ענירדינ ,עניילק ןיא ןעניואוו ןעשנעמ .טַאמ

 ענליו טכאמ םעד ךרוד ןוא -- ךעלרעלעט עניילק ,עניילק ףיוא

 .טַאמרָאפ םעניילק א ןיא טדָאטש עסיורג ַא יו קורדנייא ןַא

 ךיז טָאה אּפָארייא ןיא רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא יו רעגנעל
 ןעבָאה ןעשנעמ .טסנידנעצעג רעד אטיל רעד ןיא ןעטלַאהענפיוא

 .ןערעסַאװ עדליוו יד ןוא רעדלעוו יד ןופ רעטעג עכילריטַאנ וצ טנידעג

 סע ןזַא טכַאנרַאפ ןוא .רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא יו רעגנעל --
 ןָא ךיז ןעדניצ ענליוו םורַא גרעב יד ןוא ,ךיז טצעז ןוז יד ןעוו ,טמוק

 יד ןענָאי וצ ןָא ןעביוה ןוא ,ןייש ןענוז ןופ ץנַאלג ןעכילרעה ןיא

 ענליו רעביא סלאמאד ךיז טרעה ,רעדלעוו עטכידעג יד ןופ ןעטניוו

 ךלַאוו ןופ ןעשיור עליטש סָאד ,רעדלעוו יד ןיא דניוו ןופ ןענָאלק סָאד

 ,ךיז טכַאד סע ןוא ,ןעגנַאזרעדלעפ יד ןופ ןעצכערק סָאד ,ןערעסַאװ

 -ענ רעייז ןוא סיורַא רעדלעוו יד ןופ ןענָאלק רעטענ עדליוו יד זַא

 .ענליוו טדָאטש רעד ןיא ךיז טרעח ןייוו



 ןעזײר םחרבא

 .ענליוו
 .גנאושג א }

 ,ןעמַאנ ןייד ןַאףור ךיא ! ענליוו --- טָאטש
 -- טנַאמרעד ןעמַאנ ןייר רַאנ יװ ןוא
 ןעמַארטש יוװ ,ןעזיורב ייז ןעלהיפעג
 ..טנָאמ םע ןוא טקעוו'ס ןוא טניטומ'ט ןוא

 ,ןעריצַאּפש ךימ קנַאדעג ןיא חעז ךיא
 ,לָאמש ָאד ןוא טיירב ָאד ,ןעסַאג ךרוד
 ןערידוטש ןַאד טלָאװ ךיא יוװ ױזַא
 ,לָאמַא ןעטייוו םעד ןופ געט יד

 -- ,ןעננולקעג טָאה ףמַאק ןופ טָאכט ןוא
 ;דנוצַא ָאד ןיוא ךָאנ ייז רעה ךיא
 ןעננוזעג ןעּבַאה סָאװ ,ןעטַאמ העז'כ
 ."דנובק ןופ "חעובש} עגילייח יד

 -- ןעפיט ןיא ,ןעפיוה עמערָא העז'כ
 ; טלעטשעצ ןעטָאש ןיא ןעטלעצעג
 ןעפירגַאב ןוא טרעהרעד טרָאד בָאה ךיא
 ,טלעוו רעד ןעקיש ייז סָאװ ,ףור םעד

 "ןענַאלרַאפ, ,"ןעקורד, יד טרָאד ןהעזעג
 ן"םָאר ,, ןופ ןוא "ץמ,, ןופ ןוא "קנופ , ןופ
 ןעגַאזניזןעצילב יו "ןעבָאה , סָאװ
 ..םוהת ויב ןבעל סָאד ןעטכױלַאב

 םינּפ ןעכילטיא ףיוא טרָאד ןהעזעג
 ; טצירקעג יװ ,רעצ טימ טייקסטוג יד
 -- םיאנוש יד טימ ףמַאק ןיא סָאװ ,טסייג ןוא
 ..טצישעג ןעבעל רעונוא טּפָא טָאה

 ,רעייפ א םיוק טכיול'ס ואוו ,ךעלכלוש יד
 ; טפול ןיא ןונינ רעד םיוק טגנילק'ס ואוו
 ,רעײרפַאב ,עיינ יד ןופ דיל ןוא
 .טפור סָאװ ןוא טקעוװ סָאװ ,טניטומ סָאװ

 ,םיליכשמ רענליוו ןופ ןעמענ ןוא
 ..קילג זיא גנודליב רָאנ ןעמעוו ייב
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 ,םימימת עלעדייא יד ןופ דייר ןוא
 .קיד ןוא ,ןַאמלוש ןופ ןוא ןיפ ןופ

 ןעגנַאלק יד ןעמענ ןופ ןעגנילק'ס ןוא
 ,גנַאלרַאפ סטייחיירפ טימ --- רעפמעק ןופ
 | ןעגנַאגעג ןעגעקטנא ןענייז סָאװ
 ,גנַאג ןעניטומ ןיא --- רעשרעה םעד

 . ןעברַאװרעד ךיז טָאה סָאװ ,רעטסוש ןייד
 -- טלעװ רעד ןיא טננילק סָאװ ,ןעמָאנ ַא
 -- ןברק א טייהיירפ רַאפ ןעלַאפעג
 .דלעה רעד ענליוו ןופ -- טרעקעל שריח

 ,עטיל ןופ טָאטשטּפױה ,ריד ןיא ןהעזעג
 ,טלעװ רעשידיא ןופ רעטנעצ םעד
 -- הטילש יד ןעבָאה טלָאװ טייקדמערפ ואוו
 ,טלעזַאב ןוא טסייג ןייד טניניײארַאפ

 ןעלוש עכילטלעװ יד ןופ ץענ ןייד
 ,טרָאװ ןעשידיא ןופ גנוטסעפ ןוא
 ןעלופ סָאװ ,ןעלאווק יד ןענייז סָאד
 .טרָא רעדעי דיירפ טימ ןוא ןיז טימ

 ,ןעװיכרַא -- ןעטפירש ןופ רעשרָאפ יד
 ,טיונ טימ ךיז ריד ייב ןעלגנַאר סָאװ
 ,םיבושי עטסטייוו יד ןעײנַאב
 .טיירפשוצ רעדנעל ןיא ןענייז סָאװ

 ,רעכיז טינ ,תוקחד ןיא ןעבעל סָאװ
 -- טגָאטעג ואוו טינ ןעקיטכענ ןוא
 ,רעכיב רַאפ ןעצַאלַאּפ ןעיוב יד
 ,טגָאמרַאפ רָאנ קלָאפ'ס סָאװ ,תורצוא רַאפ

 ךיז טיײרּפשוצ ןעבָאה סָאװ ,רעפמעק יד
 ןםי םעד רעבירַא -- ןענַאד זימ
 --- ךיז טיײנַאב ואוו ,דנַאל םעד ןיא ָאד ןוא
 ..םַאטש רעייז טרהָאװַאב ןוא טציטשעגנ

 ,טגיטסעפַאב "ןעגייווצ} ַאד ןעבָאה סָאװ
 ;"גניר ןיא עלַא ןעטיײברַא ןוא
 -- ןעטסערג םעד -- ָאד "גייווצ} ַא םענייא וצ
 - .גניז ךיא ענליוו ןעגעוו דיל סָאד



 :רעגינ .ש

 .ענליוו

 (ןעקנַארעג ןוא .ןעקורדנייא)

1 

 . . . ענליוו עטלַא יד

 ןיא רהיא וצ ןייז חירטמ ךיז ןעמ זומ ,ןהעז יז לָאז ןעמ זַא

 ןופ ּפָא טינ טערט יז .עשימייה ַא ,עניבוטש ַא ןזיא יז .,ןיירַא בוטש

 ןעבילבענ רהיא ןענייז סָאוװ ,ךעלטשער יד ןופ ,ןילטלטמ לעסיב םעד

 ןומ ןעמ .טייקש'תיבה-לעב רעטעוװװעדנופעננייא רעטלַא דעד ןופ

 ןעמ זיב ,ןערָאדירָאק עטביוטשרַאֿפ ,עלעקנוט ,עננַאל ךרוד ןהענ

 ...ריט רהיא וצ טפערט

 -וטלקענ ךיז טָאה ענליו רעטלַא רעד ןופ טפאשטריוו יד

 תורוד .ןערהָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ןעסקאוועג זיא ןוא ןעב
 טימ ,טנעה ערעייז טימ טיײברַאענ ,רהיא ףיוא טייבראענ ןעבָאה
 ךליב ַא ,רפס ַא וצ רפס א .ןעזעוו ןעצנַאנ רעייז טימ ,ךרַאמ רעייז

 -השורי ןייא ,ןערעדנַא םעד וצ גנורהיצ ?עקיטש ןייא ,דליב ַא וצ

 עסיורג יד ןיא ננע ןערָאװעג זיא סע ןוא -- ןעטייווצ םוצ רעכעב
 טרעהעגנָא ןוא ןהעזעגנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,טנעו יד .םירדח

 טימ ,רעדליב טימס ןעראוועג ןעסקאוואב יו יױזַא ןענייז ,ליפ יױזַא

 -לארשידץרא ,עניה טינ ,ענעטפַאהענסיוא טימ ,"ם'חרזמ, עטיינעגסיוא
 סע .סרעמלַא עכיוה יד וצ םיוק ךיז ןעכאמ סע .תוריּפ עגיד

 ןערהיר וצ טינ זיא סע .ןעדָאמַאק עטלַא יד טייקלופ ןופ ןעצכערק

 ,עכייר א ,עסיורג ַא ..סרעפָאק עטדימשעג ערעװש יד טרָא ןופ
 ! טייקשי'תיבח-?עב עטעוועדנופעגנייא ןַא ןוא

 .(! הכרב ס'ןואג םעד) ןעוועג טינ ננַאל ןענייז תופרש עסיורג ןייק

 ןעבָאה ,ןעבילקרַאפ ןיהַא ןעווענ ךיז ןעבָאה סָאו ,רעניד ס'רַאצ םעד

 עּטלַא סָאד ,נעוו ןופ ּפָארַא טינ לָאז גרַאװגנוי זַא ,ןעבענעג גנוטכַא

 טנַאקעג טָאה ןעפ !ןעלמיש סע לָאז :טעפעשטענ טינ ייז ןעבָאה

 טָאה ןעמ ליפיוו ,ס'חרזמ ןעכַאמ ןוא םירפס ןעביירש ןוא ןענווַאד

 יד ."העושת ןתונה, ןענָאז וצ טיהענּפָא טָאה ןעמ יבא ,טלָאװענ
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 ךיוא ןעבָאה ,ךָאנרעד ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןענָאינעל עשילױּפ
 -יא רענליוו ןוא -- ,"ןמוזמ , רָאנ ,"סעטַאמש עטלַא ןייק טינ טכוזעג

 !הטרעוו סעּפע ךיוא טציא ךָאנ זיא טייקשי'תיבה-לעב עשיד
 -נעילימַאפ עטְלַא יד ןיא ןעקעטָאילביב יד ןיא ,ןעלוש יד ןיא

 ערעייט ,גרַאװטלַא ?עסיב שביה א ןעניפענ ךָאנ ןעמ ןָאק קנערש

 ןופ ךס א !ס'םלוע-תיב עשידיא רענליוו יד טנייה .ןעקיטנַא

 -נַארפ ענילָאמַא יד ןופ סיפ יד טימ ןעראוועג ןעטערטוצ ןענייז ייז

 עשילוּפ ,עשטייד ,עשיסור עגידרעטעּפש ןוא ,עשינָאעלָאּפַאנ ,עשיזיוצ
 ןוא ןעשנעמ ןעבָאה טיוט ן'פיוא רעבָא ...ס'הער היח ןוא דרעפ

 .ןעטיוט טינ ןעמ ןעק טױט םעד .הטילש ןייק טינ תויח ערעדנַא
 ןייז .ץנאג ןיא ס'םייח-תיב עשידיא רענליו יד ןופ סוחי רעד
 -ךאפ ןייז ןוא .ןעמענקעװא טשינ םהיא ייב רענייק ןָאק ןענעמראפ
 ,/סעקרעדעב , יד טנעייל ! ךילרעדנואוו ןוא סיורג זיא ןעגעמ
 ענליו ,רעטיוט טשינ רעבָא ,רענעברָאטשעג רעד ןופ "סרערהיפ, יד
 הירק , ס'ןיפ .י .ש רעדָא "אנליוו ריע , ס'רעדיינשנייטש טנעייל ---

 -ראפ טָאה ענליוו סָאוװ ,תורצוא יד ןהעז רהיא טעװ -- "הנמאנ

 .סנימלע-תיב ערהיא ןופ דרע רעליטש רעד ןיא ןענרָאב

 יד רעטנוא רָאנ טינ ,ס'להוא עמוטש יד ןיא רָאנ טינ רעבָא
 יד רעטנוא רָאנ טינ ,תובצמ עטקעמראפ-בלַאה ןוא ענעגיובעגנייא
 ןיא ךיוא --- ,ענעמוקעגמוא סָאװ רָאנ יד ןופ דרע ךילגרעב עשירפ

 ןיא ,סעילימאפ עשידיא רענליו עטְלַא יד ןופ רעזייה עליטש יד

 טעוו ,םישרדמ יתב ןוא ןעזיולק ,תורבח-הקדצ רענליו עטלַא יד

 -טעוועדנופעגנייא רענליו ןופ םינמס ,טגָאזעג יו ,ןענימפעג רהיא
 יצ ,ןעמוקניירא טשינ טעוו רהיא ןיהואוו .טייקניד'סוחי ןוא טייק

 ס'םִאר ןיא יצ ,קעטָאילביב ס'ןושַארטס ןיא יצ ,זיולק ס'ןואנ ןיא

 -- אטעג ןענילָאמַא םעד ןופ "ףיוהכרוד, ַא ןיא ואוו ץעגרע יצ ,קורד
 -רַאפ עביל יד ,טייקננע עטשנעבעג יד ןעלהיפ רהיא טעוו םוטעמוא
 ..טייקשיתיבה:לעב רעכייר ןוא רעטלַא ןַא ןופ טייקטביוטש

 !!ענליו עשידיא עטלַא יד זיא עט'תיבה-לעב עטלַא ןַא

 עיינ וצ טינ טסוג ןייק יז טָאה ,סעט'תיבח-לעב עטלַא עלַא יוװ
 -לַאּֿפ יד יא ?ייז יז ףרַאד סָאװ ףיוא .ןעכאז
 -רעטניה עלעקנוט יד ןיא ןוא סעפַאש יד ןיא ןוא סעצ
 סע .רעדיילק גונעג ,תיב-ילכ גונעג ךָאנ ָאד ןענייז ןערעמיצ
 ,פרעיוא ןַא ,לעסיפ ַא ,לעטנעוו ַא ואו טלהעפ סע סָאװ ,טינ טדַאש

 -ּפִא ,טריקַאלבענּפָא לעסיבַא ןיא סנעדייז סָאד סָאו ,טינ טדַאש סע

 ,טצינענּפָא ןוא ןעניובוצ ?עסיבַא ןיא רעבליז סָאד סָאװ ,ןענָארטעג
 ןייק ,בנא ,זיא ןעכַאז עיינ רַאפ ..ןח ןעטלַא םעד טָאה סע יבַא
 ,טבורּפ ..טנײלרַאפ ,טלעטשראפ םוטעמוא ןיא סע :ָאטינ ץאלּפ
 ערעייא קעטָאילביב ס'ןושַארטס ןיא ןעגנערבניירַא ,סעװַאקישט הףיוא
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 ָאטינ -- ןעלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ ערעייא עֶלַא טימ רעכיב עיינ

 ןעגנע ןופ ךיז ןעבײלקסױרַא טנַאקעג טְלָאװ ןעמפ !ןעלעטש וצ ואוו

 -כייר רעד רַאפ ייבעג רעדנוזַאב א רָאנ ןעיובסיוא ןוא ףיוה-לוש

 -לעב עטלַא ןא . . . רעבָא .אטיל ןיא קעטיַאלביב רעשידיא רעטס

 עט'תיבה-לעב עטלַא ןַא ,תוריד עיינ ןיא טינ ךיז טביילק עט'תיבה

 !ענעמוקענפיוא ןעוט סָאד . . . טינ ךיז טיוב

 א עט'תיבהלעב ַא ךָאנ טרפב ןוא ,עט'תיבה-לעב עטלַא ןַא

 טניל תורישעע רהיא .דלענ ןמוופ ןייק טינ טָאה ,עט'דרוי

 -ראפ ףיוא טלענניילק ?עסיבַא טָאה יז :ןעקיטנַא ןיא ,םיצפח ןיא

 ףיוא טינ רעבָא ,תונטק תואצוה ףיוא ,ךַאז עטלא ןא ןעטכיר

 | ...ןעוטפיוא ערעסערנ

 ..עט'תיבה-לעב רענליו עטלַא יד זיא עט'דרוי א

 ןעדָאמאק עטלַא יד ןיא ,רעזייה עטלעקנוטרַאפ עליטש יד ןיא

 ןופ סיױרַא ךָאנ טנייש ןעוויכרַא-ןעילימַאפ יד ןיא ,סרעמלַא ןוא

 :ץלָאטש רעטרעוװילנרַאפ-בלַאה ,רעמוטש רהיא בוטש רעד רעטנוא

 ,טוטיטסניא ןעכילטפַאשנסיו שידיא ןיא ,קעטָאילביב ס'ןושַארטס ןיא

 ףיוא ,טפַאשלעזעג רעשיפאהגַאנטע-שירָאטסיה רעד ןופ ייזומ ןיא

 .ןבעל ןעמוטש ןוא ןעכייר רהיא ךָאנ יז טבעל ס'ןימלע-תיב יד

 טרָאד :העד רעד ןיא טיירב רָאנ ךָאנ יז ןיא ףיוה-לוש ן'פיוא

 ןוא ,לוק ן'פיוא ךיוה גנולצולּפ רָאנ ןעדייר ןָא טביוה יז זא ,טפערט

 ףיא טדער יז .תופיקת עטלַא רהיא ךיז טרעה םיטש רהיא ןיא

 המחלמ רעד ךָאנ דלַאב) תומרח ןוא תוללק ןופ ךַארּפש רעזייב רעד
 ןעזָאלב-רפוש ןוא טכיל עצרַאװש טימ ,דַארַאּפ סיורנ טימס יז טָאה

 -זיירב עמייהעג ןעטלַאהעג ןעבָאה סָאו ,יד םרח ןיא טנײלעגניײרַא

 ןיא סָאד רעבָא ,(טיורב טימ טרילוקעּפס ןעבָאה סאוו ,יד ןוא ךיל

 רעננע רעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ףיוה-לוש ן'םיוא ,טרָאד רָאנ

 | .סַאג רעשידיא רעמירָא ןוא
 טרהיפ סָאװ ,רעיוט ןעבעל טרַאה ,סָאג רעשידיא רעד ןופ קע םייב

 זייא סָאד ןוא -- סָאנ עשטיײד יד ךיז טהיצ ,ףיוהלוש ןעטלַא םוצ
 סַאנג יד ,הזה:םלוע ןוא טייקכילטלעוו רעשידיא רענליוו ןופ סַאנ יד

 רָאנ ןיוש ןַארַאפ ןענייז ָאד .לעדנַאװ ןוא לעדנַאה ןעשידיא ןופ

 םילשורי ,רעשיטנַאמָאר ,רעטלַא רעד ןופ ןערוּפש עסַאלב ,,עכַאוװש

 יד .ענליוו ,עשיאַאזָארּפ ,עיינ יד ןיוש טניטלעוועג ָאד .אטילד

 ַא יז ,ךרוד ָאד ךיז טכיילש ,עט'נסחי עסיורנ יד ,עטיתיבה-לעב עּטלא

 .ךיוא ָאד ךיז טלהיפ יז רעבָא ,נידנעקערש ןוא ?יטש ,ןעטָאש

2 

 ךָאנ זיא יז .עט'תיבהלעב עטלַא ןא ץלַא ךָאנ ןיא ענליוו
 ןופ ןירעטכעוו ערעייט יד ,תושורי ןופ ןירעלמַאז .עסיורג יד ץלַא

. 
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 זַא ,יז יז ,םונ ױזַא טינ סייױו רענייק ,סנעגעמרַאפ עשירָאטסיה
 | .ןעמוקצינוצ ץְלַא ןָאק טײקשיטַאבעלַאב ַא ןיא

 ,רעטעּפש ןוא ,ענליו ןופ םשור ןיימ ןעוועג לָאמַא ןיא סָאד
 ןיא ,עקירעמַא רהֶאי ףלעוצ ךָאנ ,ןיהַא קירוצ ךיז גידנערעקמוא
 -ענ רעקרַאטש טייקטעוועדנופעגנייא רעניד'השורי ןופ קורדנייא רעד
 ,ןערָאװ

 ,טינ ךיז טרעדנע סָאװ ,טָאטש א ךָאנ ץלַא ךיז רַאפ העז ךיא
 גינייועניא ןופ ןערָאװעג טרעטיצעגפיוא טפָא ױזַא ןיא יז שטָאכ
 ןופ ּפָארַא רהיא ףיױא קוק ךיא .ןעסיירד ןופ --- טלעסיירטוצ ןוא
 ן'רעביא נידנעשזדנַאלב ,ןייֹרַא רהיא ןיא קוק ךיא .גרַאבסָאלש
 רהיא ןיא ןיא יז ךילרהירַאבמוא יו ,העז ןוא ףיוה-?הוש ןעטלַא
 ניבייא רהיא ןיא --- גיבענכַאנ-טינ יוװ ,טייקגידווערהיר רעגידנעטש
 ,ןעדנעמשמוא עיינ וצ ןעסַאּפוצ ךיז ןעזומ

 -ראפ עכלעוו ,ןערַאוטַארט-טלַאפסַא עשירפ יד רעביא הענ ךיא
 ןופ ןעטייז יד ייב רעטערב ענעכָארבוצ-בלַאה עגילָאמַא יד ןעטייב
 ניטייצרַאפ יד טינ העז ךיא .ןעסַאנג עכילרעטלַאלעטימ עגנע יד
 ךיז טברַאפעגוצ ,טצוּפענוצ ךיז טָאה עסעיטלַא יד; םייקניירמוא
 עּטלַא יד זיא'ס רעבָא :טכַאמ רעזעיציבמַא ןוא רעננוי רעד דובכל
 ןעכלעוו ףיױא ,ץַאלּפ ןעניבלעז םעד ףױא ץלַא ןיפעג'כ .ענליוו
 ,לָאמא ןעוועג זיא'ס

 רהָאי עכילטע טנענעג ַא ןעכוזַאב טינ קרָאי ןינ ןיא טבורּפ
 ןאוו ,ןילרעב ןיא וליפא .ןענעקרעד טינ יז רהיא טעװ ,דנַאנַאכָאנ
 וליפא סעיצולָאװער ענירעהאזיב יד ואוו ,גנונדרָא ןיא ןיא ץלַא
 -רָאװק עצנַאנ ,ןעסַאג ןענופעג ךיא בָאה -- ,ךילטימעג ןעוועג ןענייז
 עביל קיטש ַאזַא .לָאמַא יו שרעדנַא סיוא ןעהעז עכלעוו ,ןעלַאט
 ןופ עלָאר יד ןעליּפש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ,ענווָאק יווװ ץניווָארּפ
 ,סעדייבעג עיינ רחיא ןיא ףיוא-ךעמוק סע ןוא ,טָאטש-ץנעדיזער ַא
 וצ זנוא טינ ןיײלַא ענליו רָאנ .ןהעזסיוא רהיא ןערעדנע עכלעוו
 ןייֵלַא יז רָאנ .ןוז רעד רעטנוא סעיינ ןייק ָאטינ זיא'ס זא ,ןעלהיפ
 ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא'ס ןא ,דוס ַא רעוא ןיא ןייא זנוא טמיור

 טלעמַאז ןוא ךעטָאילביב סיטשארטס ןיא טציז סע רעװ סנייא ץלַא
 טוט סָאד רעדָא ,?יכשמ רעטלא ןַא ,"םייח ץפח, רעד -- לַאירעטַאמ
 ןַא וצ-טיירג רעכלעוו ,טעטיזרעווינוא רענליוו ןופ טנעדוטס רעגנוי ַא
 .גנוגעוואב-רעטייברַא רעשידיא רעד ןֹופ גנולקיװטנַא רעד ןעגעוו טייברַא
 ףוס ?כ ףוס זומ ,טפנוקוצ יד וליפַא ,ץלַא זַא ,סייוו ןיילַא ענליוו רָאנ
 ..רעקירָאטסיה ןופ טנעה יד ןיא ןעלַאפניירַא

 לָאמַא ןעוועג ןיא עכלעוו ,עיזַאנמינ רעשידיא ַא ןיא ךיא ץיז :
 -יירד םיוק ,עלעדיימ נידווע'נח-ץראוװש ַא יו רעה ןוא ,עשיסור ַא
 -קלָאפ ןשידיא ןענעוװו עיציזָאּפמָאק ַא רָאפ טנעייל ,טלַא רחָאי ןהעצ
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 סָאװ ,טלהעצרעד ,הוצמ-רב ראפ ךָאנ ,לעגניא א יװ ,רעה ןוא רָאל

 -וא עטלַא טימ ?'רוחב רעדנַא ןַא יװ ןוא ,ט"שעב ןענעוו סייוו רע
 רַאפ ןוא ךיא ץיז -- ,טפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןיא תופירח טזייוו ןעג
 -ַאר ןופ ,זהלק ס'ןואנ ןופ סנעטָאש יד ןעבעװוש ןעניוא עניימ

 סָאד ןיא'ס רעבָא ,ןעכַאז עיינ רָאנ ,עיינ טרעל ןעמ ...הבישי סעליימ
 ס'קאווטיל םעד זיא'ס ,הדמתה עטלַא יד זיא'ס ,ןענרעל ןוא ןעציז עטלַא
 ,המכח וצ ןוא הרות וצ עביל עניבייא

 -ענסיוא ?ענש יוַא םעד ןופ ןרעמיצ יד רעביא ריצַאּפש ךיא

 יו ,רעה ןוא טוטיטסניא ןעכילטפַאשנעסיו ןעשידיא םענעסקַאװ
 ,ךיז טלעמַאז -- :טנָאז טסייג-סגנושרָאפ ,רענרעדָאמ ,רעיינ רעד
 -נוא ןוא טייצ א ןעמוק טעוו סע .תומש עטְלַא רהיא ,ךיז טלעמַאז
 טניילעגרעטנוא טעוו ,תומש עטלַא רהיא ,גנוצ רעמוטש רעייא רעט
 טעוװ רהיא ןוא ןושל ןעמוקַאב טעוו רהיא ,שרופמה-םש ַא ןערעוו
 ,ענעגנַאגרַאפ יד ןופ דוס םעד ןעױרטרַאפנָא תורוד עגידנעמוק יד
 ,ךיז טלעמַאז ,ךיז טלעמַאז ...טייקכילגנאגרַאפמוא ןופ דוס םעד
 טעוו ָאד .טלעװ ןעקע עֶלַא ןופ רעהַא טמוק !סנעטָאש ,תומש
 טעװ .ָאד .הור ןעניפעג רהיא טעוװ ָאד .ןערעוװו טיהענפיוא רהיא

 ..טָאטש םורא ךעלנרעב יד יוװ ,גיבייא ןוא ליטש ןייז רהיא

 א .'ןעפיוהכרוד, יד ,ךילסענ יד ,ןעסַאג יד רעביא העג ךיא
 :ןעמענ עשידיא ךיוא ָאד ןענייז סע) ןעמענ עיינ ןעבָאה ייז ןופ ךס
 :ןעדליש יד ףיוא קוק ךיא ,(סַאג ס'ןושַארטס ,סַאג ם'ןואנ םעד
 ןֶא ףערט ךיא ..עשיליוּפ -- עשיסור ןייק טינ ןיוש ,תויתוא עיינ
 ןיא טינ ןיוש עֶלַא ןענייז ייז ,ייצילַאּפ ,ןערעציפָא ,ןעטַאדלַאס
 ליפיו :טכַארט ַא בינ ךיא ..,סמרָאפינוא עשיליוּפ ןיא רָאנ ,עשיסור
 רהָאי גיצנַאװצ עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טרעדנעעג ךיז ןעבָאה לָאמ
 לָאמ ליפיו ,ןעדליש יד ףיוא רעטרעוו יד ,ןעסַאג יד ןופ ןעמענ יד
 יז שיטסינַאגאטנַא יו ןוא רעבָאהטכַאמ יד ןעטיבעג ךיז ןעבָאה
 -לָאב יד ,ןעשטייד יד ,ןעסור יד :עלַא ייז -- ,ןעװעג עלַא ןענייז
 ענליו יירט יו ןוא -- ןעקַאילַאּפ יד ,רעניווטיל יד ,סעקיוועש
 !ןיילַא ךיז וצ ,ןעמעלַא םעד ףיוא גידנעקוס טינ ,ןעבילבעג זיא

 רעינ א ,טכאמ עיינ ַא ,ןערליש עיינ ,ןעסַאג ןופ ןעמענ עיינ
 רעֶדָא ,טפעשעג-ריּפַאּפ ַא רעדָא ,קײטּפַא ןַא ךיא ןיפעג ךָאד :רוד
 טימ ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,טרָאד טקנוּפ טניירפ ןופ ןעגנוניואוו יד
 סעקישַאק יד טימ סענעדיא יד .קירוצ רחָאי גיצנאווצ םימ ,ןעצ
 -ייז ייז ואוו ,טרָאד ,סעטַאמש עטלַא ןיא עטלעקיוועגנייא ,ןעהעטש
 ןעמ ואוו ,ץַאלּפ ַא ייברַאפ ךיא הענ טָא ןוא .לָאמַא ןענַאטשעג ןענ
 ךיא זַא ,רימ ךיז טכוד .,?עבעמ עטלַא טפיוקרַאפ ןעמ ןוא טפיוק
 -נאהעננייא ָאד לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,לעשיט-ביירש סָאד ןעקרעד
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 -ָארבוצ-בלַאה סָאד ןוא ןעקעלפ-טניט ענילָאמַא יד העז ךיא -- טלעד

 ..לעטסעקשיט עטביררַאפ טינ ץלַא ךָאנ ,ענעכ

 ַא ,קעװַא טהענ רוד ַא ..ןעכַאז טינ ,ָאד ךיז ןערעטלע ןעשנעמ

 ןיא הכולמ ןייא ,ערעדנַא יד טייברַאפ גנוריגער ןייא ,טמוק רוד

 ..טםֹרֶא רהיא ףיוא טביילב ענליוו ןוא -- עטייווצ יד רבוג

 .סױרַא ייז טָאה רעװ) ןעקָאלג ןהֶא רעטסילק א טהעטש טָא
 (?ןעשטייד יד ?ןעסור יד ?נירק ןופ ןערהָאי יד ןיא ןעמונעג

 טהעטש רע רעבָא ,טמוטש ןוא טהעטש רע .רעטסיולק רעמוטש ַא --

 ..,טרֶא ןייז ףיוא

 -יירטרַאפ טינ ליו ןוא םינ ןָאק ענליו עשידיא יד רָאנ טינ

 טימ טלעטש אטילד םילשורי רָאנ טינ ;לָאמַא ןופ סנעטָאש יד ןעב

 -נַא ןופ גנולעטשסיוא עגיבייא ןַא ,ייוומ ןענידעבעל ַא רָאפ ךיז

 -ייצרַאפ ךיא העז ,ךיז דנעוו ןוא ךיז רעק ךיא רָאנ ואו .ןעקיט

 ,עטברַאפעגרעביא וליפא ןעו ,עטלַא ךיא העז ,רוטקעטיכרַא עניט
 ,רעזייה

 רעטסיולק ןעשילױטַאק ןעטלַא םעד ייברַאפ טוח ַא ןהֶא הענ ךיא

 טוה םעד בָאה ךיא ןַא ,ךיז טכוד רימ ןוא --- םָארבָארטסָא ןופ

 ךיא ןעוו ,קירוצ רהָאי גיצנַאװצ-ןואףניפ טימ ךָאנ ןעמונעגּפָארַא

 ןופ זַא ,ךיז טכוד ריס ;ןעגנַאגעגייברַאפ ָאד לָאמ ןעטשרע םוצ ןיב

 ןופ ךשמ ןיא זיא ךַאז םוש ןייק ןוא ָאד ךיז ךיא ןיפענ ןָא ןַאד

 ..ןהעשעג טינ טרעדנוהרהָאי ?עטרעפ םעד

 עסיורג רעיש ַא ןהִא ::עיזוליא ןַא ,ךיז טהעטשראפ ,זיא קָאד

 ייז ןופ ךס א ;טייצ רעד רַאפ ןעפָאלעגכרוד ןענייז ןעשינעהעשעג

 רענליוו עלָאמש ,עטלַא יד רעביא טלעקייקעג ,ןרענוד יוו ,ךיז ןעבָאה

 -עפָאה ןוא רעגנוה ךיז טימ ןעגָארטעג ןעבָאה ייז ןופ ךס ַא ;ךילסעג

 רעבָא ,סע סייו ענליוו ..ןעבעל םעיינ ןופ תורושב ןוא טיוט ,גנונ

 ,טנעגוי רעד ןופ ןעסיו רעד טינ .ןעסיוו גיטרַאנענייא ןא זיא'ס

 -ליוו .סעיינ סעּפע טריסַאּפ סע ןעוו ,עניטכענ סָאד טסענרַאפ עכלעוו

 ענערָאװעגלעג ,עטלַא יד ואוו ,סס15 ַא ןופ ןעסיוו סָאד זיא ,ןעסיוו רענ

 ;תורוש עיינ וצ-טביירש ןעמ ןעוו ,ןעסירעגסיוא טינ ןערעוו רעטעלב
 .רע'בושח ךָאנ ןערעוו ייז ,טרעקרַאפ

 ,..קינָארכ ענידעבעל א יוװ ,סקנּפ א יװ זנוא רַאפ ךיז טנעפע ענליוו

 רעד רעטעּפ ואוו ,ךרוק רעטרירוואטסער רעד ייבראפ ךיא הענ טָא

 הענ ךיא ."ּפַארַאי ןעטמירַאב ןייז טפיוטעג ןעבָאה לָאז רעסיורג

 טלהעצרעד -- סַאנ רעדנַא ןַא ןיא ןיוש -- ןוא ,רעטייוו לעסיבַא

 טָאה טרָאד ןַא ,רעימ ןעטלַא ןופ טנַאװ ן'פיוא לעפאט ַא רימ

 -ָאמ עגיטייצרַאפ יד טנייה .רעטשרע רעד ןָאעלָאּפַאנ טגיטכענעג

 ױזַא ןיא ךיז ןעלקנוט ןוא ןערעיול סָאוו ,סרעטסיולק יד ,ןעריטסַאנ

 -ָאד ,רענַאקשיצנַארפ ןופ ןעטסענ ענעזעוועג ...ןעלקניוװ רענליוו ליפ
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 ..ןעטלעוו ענעדנואושרַאפ טינ ךָאנ ,עטְלַא ןופ ךילטשער ,רענַאקינימ

 ןיא ןיא ,ןערעיומ ענעניובעגנייא ,עכיוה ןעשיווצ ,ןעטרָאד טָא ןוא

 ךיז טכוד ,(ןעבילבעג ןעבעל ןוא) ןעראוועג טרעווילנרַאפ ןייטש
 ...ןייֵלֲַא רעטלַאלעטימ רעד ,רימ

5( 

 "יא עטסנרעדָאמ יד ןופ ענייא ךָאד ןוא -- עכילרעטלַא-לעטימ א
 ,טעטש עשיד

 -טש סיױורַא טקוק ןעפיוה עלעקנוט יד ןופ ,רעטסנעפ יד ןופ

 עטלַא ..ןעלקניוו יד ןיא טרעיול עיצולָאטער ןוא --- עיצידַארט על
 ..ןעעדיא ענרעדָאמ עיינ ןוא --- םיצפח

 טגָאז ױזַא -- ןעבעל ןעשידיא ם'ניא ןעגנונעװַאב ענרעדָאמ עלַא

 ערענַאיצולַאװער עיינ עלַא .ענליוו ןיא ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה -- ןעמ

 רענלױו ןיא ,סרעלעק רענליוו ןיא ןערָאװעג ןעריובעג ןענייז ןעעדיא

 ,ןעליוּפ ,ןעסייר ,עטיל רעביא טיירּפשענ ךיז ןעבָאה ןענַאד ןופ .,..ּפעק

 -ָאס עטשרע יד ןעוועגנ ןענייז ָאד ;טכיל-הלכשה ןופ ןעלהַארטש יד

 -וטיטסניא עלופטרעוו ןעמוקענפיוא ןענייז ָאד ; ךילזיירק עשיטסילַאיצ

 רעשידיא רעיינ רעד ןופ ןעטייקכילנעזרעּפ ענידנערהיפ ךס ַא ןוא סעיצ

 | ,..רוטלוק

 .ךילדנערעק עטעייזרַאפײינ עלַא יד ןעגנאנעגפיוא ןענייז ָאד

 -וצ טונ א ןוא רעטעפ ַא ןיא ָאד לייו ,רַאפרעד זיא סָאד רעבָא

 ַא יו רהעמ טינ טפָא זיא גנואיינַאב ןופ טסייגנ רעד ...ןעדָאב רעטרעקַא

 ..עיצידַארט רעשיראטסיה ןופ המשנ רעד ןופ ?ונלג |

 ןעננורדעגכרוד ןיא ,ענליוו רעביא טגיטלעוועג טָאה סע רָאנ רעוו

 ,תובישח רעשירָאטסיה רהיא ראפ ץרא-ךרד ןופ להיפעג ַא טימ ןעוועג

 -ָאה ןעטנַאּפוקא עשטייד יד .,ןייזטסואווַאב ןעשירָאטסיה רהיא רַאפ

 ערהיא ,רעלעמקנעד ערהיא טניבייארַאפ רעכיב ןוא רעדליב ןיא ןעב

 טינ ָאד טשרע) ןעקַאילַאּפ יד סע ןעֹוט טציא ןעטייקכילמיטרעטלַא

 -ָאנָאמ עטרירטסוליא עלופטכַארּפ ַא ןעבענעגסיױרַא ייז ןעבָאה גנַאל

 ןוא .(טײהנענַאורַאפ ןוא טראוונענעג רהיא ,ענליוו ןענעוו עיפַארג

 ,עטכישעג וצ טניואוועג יוזא ןענייז רימ סָאוװ ,ןעדיא ,רימ ןליפַא

 ןעדיא רימ וליפא -- ,לעּפתנ טינ רהיא ןופ ןיוש ןערעוו רימ זַא
 .ןעבעגענּפָא ליפ רהעז ךיז סוחי ןעטלַא רהיא ןוא ענליוו טימ ןעבאה
 ןוא רעכיב (שידיא ףיֹוא ךיוא ןוא שיאערבעה ףיוא) ָאד ןענייז סע

 -ַאטסיה ,רעטנעצ ןעשידיא ןעגיטסייג םעד טָא ןענעוו רעכיבלעמַאז

 םהיא ןעבָאה ןעטעֶאּפ .םהיא ןענעוו לאירעטַאמ טלעמַאזעג ןעבָאה רעקיר

 ..ןעלָאמעג םהיא ןעבָאה רעלַאמ ,ןעגנוזַאב

 .רהיא ןָא ןענָאמרעד ךיז ןעלָאז ערעדנַא ,טינ טרַאװ ענליוו
 טָאה טָאטש עשידיא ןייק .תונורכזה רפס רהיא ןיילַא טרהיפ יז
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 יז .אטילד םילשורי יװ ,ןילַא ךיז ןעגעו ליפ ױזַא ןעבירשעג טינ
 ןופ עטכישעג יד טביירש יז .עטכישעג ןעכַאמ טימ טינ ךיז טנעגונַאב
 יז .טכַאמ יז סאוו ,טירש ןעדעי טנעכייצראפ יז .ןעבעל רהיא
 ,טכירַאב א טימ ,הליגמ א טימ ,קינָארב א טםימ ּפֵא ךיז טפור
 ןוא ןטפיוא ןעדעי ףיוא "ןיפיסוי, קיטש ַא םימ ,לכה-ךס ַא טימ
 ךַאז רעדעי ןופ ,ןעבעל רהיא ןיא שינעהעשעג-רעיורט רעדעי הוא
 ..טנעמוקָאד רעטסורדעג ַא רעדָא רעכילטפירש א רהיא ייב טביילב

 .צ .רה טָאה עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ ןערהָאי יד ןיא
 עכילרהיפסיוא טימ לופ ,"רעכיבלעמאז רענליוו, ןעבעגענסױרַא דאבאש
 רעד .ןעגנורעניארע עלופטרעוו טימ ?ופ ,סעיפַארגַאנַאמ עכילטכישעג
 יד ןופ סקנּפ רעד ,1922 רֹהֶאי ןיא סױרַא זיא סָאװ ,?סקנּפ רענליווק
 ,ןענָאז וצ ױזַא ,עטַאװירּפ יד ןוא ,(1924) ןעלוש עשידיא רענליוו
 ךיוא ןענייז ערעדנַא ןוא יקסנול לעקייח ,יקסדָאגיױװ .רד ןופ ,ן'סקנּפ
 ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ןיא ,ןעטנעמוקָאד ןיא ,ןעטקַאפ ןיא ךייר
 םעד ךיוא יו ,ןעגילָאמַא םעד ןופ קיטסיטַאטס ןוא ןעקילברעביא ןיא
 ,בגא ,ןיא סָאד .אטילד םילשורי ןיא ןעבעל ןעשידיא ןעגיטציא
 ,סעיפַארגָאנָאמ-ענלױװ (עשיאערבעה) עגילָאמַא יד ןעגעוו ךיוא גיטביר
 ענליוו ...ערעדנַא ןוא רעדיינשנייטש ,ןיפ ןעבירשעג ןעבָאה סע עכלעוו
 א --- ןיא ןואנ רענליוו ַא : יהיּפ-יהיש טימ ן'רטּפ'בֶא טשינ ךיז טזָאל
 ,תוהגה ןֹוא םישוריּפ עגיטיונ עלַא טימ --- ןיא ס"ש רענליוו ַא ,ןואג
 ס"ש רענרעדָאמ א זיא -- טוטוטסניא רעכילטּפַאשנעפיוו רענליוו ַא
 ,סעּפע טנָאז יז זַא ענליוו ,?לכה .תוהנה ןוא םישוריּפ ענרעדָאמ טימ
 ...טגָאזעג זיא

 ךוב א ןערָאװעג טכילטנעפערַאפ זיא קירוצ רהֶָאי רַאּפ ַא טימ
 סקנּפ ,"תומוהמ ןוא תומחלמ ןופ תוברוח יד היוא; ; ןעמָאנ ן'טימ
 רעטנוא ,(1951-1019) ענליוו ןיא ?ַאּפָאקעי; טעטימָאק-טנענעג ןופ
 א םידומע 1164 ,1991 ענליו ,טילַאש השמ ןופ עיצקַאדער רעד
 ,ןעטכירַאב טימ לופ ,ןעגיוב-קורד גיצפופ עצנַאנ ןופ ךוב לַאטנעמונַאמ
 --- עיפַארגַאילביב ,ןעטערטרַָאּפ ,רעדליב ,תונורבז ,ןעלעבַאט ,ןעלקיטרַא
 ןיא ךַאז ענעטלעז אזַא) ָאד זיא סקעדניא ןַא ןליפַא ?טינ סָאװ ןוא
 סָאד .ןָאקיסקעֿפ רעשיפַארגָאיב רעצנַאג א ןוא (ןעבאנסױא עשידיא
 ,גנוטײדַאב עלַאקָאלייר א יו רהעמ טָאה סָאװ ,ךובלעמַאז ַא זוא

 ןעטייקגיטעט יד ןופ רעטקַארַאכ ןעגיטרַא םעד ףיוא טקוקעג טשינ
 -ייז ָאד .טלעניּפשענּפָא םהיא ןיא ןערעוו עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ יד ןוא
 רעדליב ,רעפיצ ,ןערַאומעמ ,סעקינַארכ ,ןעטכירַאב טלעמאזענפיוא ןענ
 ,עטכישעג רעד רַאפ גיטכיוו ןענייז עכלעוו ,ןעטנעמוקָאד יילרע'לכ ןוא
 -ַאב ןוא טייקכילטפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד רַאֿפ
 המחלמ יד ןיא ןעבעל ןעשידיא ןעצנַאו םעד רַאפ שיטסירעטקַאר

 .ןערהָאי המחלמ-ךָאנ ןוא
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 90/ שטנערב גניר רעטייברַא רענליוו רעד טָאה 1999 רהאי ןיא

 םעד ןיא ןוא (*,ענליוו טָאטש רעד דובכל ךובלעמאז א ןעבעגעגסיױרַא

 ענליוו ךָאנ טפַאשקנעב סנעמעלַא רעזנוא ט?היפעג ךיז טָאה ךובלעמַאז

 ןופ ,הלכשה ןופ ,הרות ןופ סעיצידַארט --- סעיצידַארט ערהיא ןוא

 -ַאב עכילטפַאשלעזעג ײלרעלַא ןֹופ ,ךוטַארעטיפ ןופ ,גנוהיצרעד

 עגיזַָאד יד .טּפַאשנעסיו ןֹופ ,הקדצ ןופ ,טסנוק ןופ ,ןעגנוגעוו

 ,יד ייב .רענליוו עגעזעװעג יד ןופ רעצרעה יד ןָא טליפ טפַאשקנעב

 שינעקנעב א רָאנ טינ ןַארַאפ ןיא ,רענליוו ןעבילבעג ןענייז סָאװ

 ןעװ ןוא .אפונ טסיינ רעד רָאנ ,אטילד םילשורי ןופ טסייג ן'כָאנ

 ןעטעבעג רעכַאמרעדולּפ ןושרג ַא ןוא דַאבַאש .רד ַא ייב טָאה ןעמ

 -ליו רַאפ טסַאּפ סע יו ,סע ייז ןעבָאה ,ךובלעמַאז ן'ראפ ?סעּפע;

 לופ ,ןעטײברַא עגיטכיוו ןעבירשעגנָא עקַאט ןוא טסנרע ןעמונעג ,רעני

 "טציא ןוא לָאמַא ענליוו, ןענעוו רענייא --- ,ןעטַאד ןוא ןעטקַאפ טימ

 טָאטש רעד ןופ ןעבעל-רוטלוק םעד, ןענעװו רעטייוצ רעד ןוא

 ."ענליוו
 ןעלעוו ,ענליוו ןופ ףירגַאב ןעלופ ַא ןעבָאה ןעליוו סָאװ ,יד רעבָא

 .-רַא טימ ןענענונַאב טשינ ,ךילדנעטשראפטסבלעז ,ךיז

 -ירשעג ןענייז סָאװ ,רעכיב יד וצ ןעדנעוו ךיז ןעלעוו ייז .ןעלקיט

 -עג יו ,זיא סע :טָאטש רענעטלעז רעד טָא ןענעוו ןעראוועג ןעב

 םתס רָאנ טינ ןוא  רהיא ןענעוװו רוטַארעטיל עצנַאג א ָאד ,טגָאז

 ןעבירשַאב רָאנ טינ ,ןעגנוזַאב זיא ענליוו .עיזעָאּפ --- רוטארעטיל ױזַא

 ןוא קַאבלוק השמ ,ןרָאהנייא דוד ,רואינש ,ןיסעיל .א  .ןעראוועג

 ..רעדיל רַאפ עמעט ַא טכַאמענ ענליוו ןופ ןעבָאה ערעדנַא
 ..טנאװ עדעי --- טעצרַאֿפ ַא ,ץיטש רעדעי זיא רפס א

 -נַא ןענָאז סע ןעק ןעמ ענליו ןענעוװו טנַאזענ קאבלוק השמ טָאה

 רעדעי ןענעװ ,רפס ַא ָאד ןיא ןערהיא ןייטש ןעדעי ןענעוו ; שרעד
 ,םילשורי ץוח ַא ,הלהק רעשידיא ןייק ןעגעוו = ...טעמרַאּפ ַא -- טנַאװ
 ןעגעװ יו ,ןערָאװעג ןעבירשעג טשינ ל?יפיוזא ןיא ,ךיז טהעטשראפ

 יד סעקינָארכ יד ןיא טלעטשעגניירַא יז ןעבָאה סע ,אטילד םילשורי

 ןעבָאה סע ;ןעראוועג ןעריובעג רהיא ןיא ןענייז עכלעוו ,רעביירש
 -ענ רהיא ןיא טייצ עצרוק א רָאנ ןעבָאה עכלעוו ,יד ,טנָאמרעד יז

 ןַארַאפ ךָאנ ןיא ואו !סיורג ױזַא ךָאד זיא ֿכָאצ רעייז ןוא .טבעל
 עשירעפעש ליפיוזא ןעבעגעגסױרַא ןעבָאה לָאז סָאװ ,טָאטש עשידיא א !

 -יױא רעדָא סעיפַארגָאיב סנעמעלַא ערעייז ןיא ןוא 4? ןעטייקכילנעזרעּפ
 -יוובענ ןענייז ייז ואוו ,טָאטש רעד ןעגעו ךיז טדער סעיפַארנָאיבָאט
 טמירַאב ןוא סיורג ןיא ענליוו ...ןערָאװעג ןעניוצענפיוא רעדָא ןער

 .ןעשנעמ עטמירַאב ןוא עסיורג ערהיא ךרוד ןערָאװעג

 -קַאדער ,ענליוו טָאמש רעד טעמדיוװעג ךובלעמַאז ַא ,"רענליוו רעד, (5
 -ליוו ןופ םואעליבוי ןעגיראי-20 םוצ ןעבעגעגסיורַא ,ןורושו םיפעי ןופ טריט
 | .ר .א 807 שטנערב רענ
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 ? ןערעוו טמירַאב ןוא סיורג ןעפלָאהעג ייז יז טָאה רשפא ןוא

 יואר רהיא טכַאמ סָאװ ,טפול רהיא ןיא סעּפע ָאד עקַאט ןיא רשפא

 ?ןןעננואוטפיוא עניטכיוו ןופ ץַאלּפ ַא ןייז וצ

 -ַאב רעניואוונייא ערהיא ןעכַאמ טנַאקעג טשינ סיוועג טָאה יז

 :טינ טָאטש ןייק ןָאק סָאד .ןענייז ייז יוװ ,רעלופטנַאלַאט ,רעטבַאג

 'רעבָא ,רוטַאנ רעד ןופ ,טָאנ ןופ הנתמ ַא ןיא טנַאלַאט ,גנובַאנַאב
 רעד ןיא ןוא .,עלָאר א ךיוא טליּפש עיצַידַארט ,הביבפ ,גנוהיצרעד

 ףואג םעד ןופ טָאטש רעד ןופ עיצידַארט רעד ןיא ךיוא יוװ ,הביבס

 סָאװ ,סעּפע ןַארַאפ רעכיז זיא ן'יקסלָאקַאטנַא ןופ ,ליתיבה:לעב םעד ןופ

 טייברַא רעד ףיוא ,סקואוו םעד ףיוא ,גנוהיצרעד רעד ףיוא טקריוו

 ,ןעגיוצרעד טרעװ סע .טייצ ערעגנעל ַא טרָאד ןעבעל סָאװ ,יד ןופ
 רעייז ,רעטקַארַאכ רעייז זיא ,טנַאלַאט רעייז טינ ביוא ,טריוויטלוק

 ,ןָאטוצפיוא סעּפע רעליוו

 רעזנוא ןופ ןעמָאנ רעד סָאװו ,לַאפוצ ןייק טינ רשפא ןיא סע

 ןעריטסיזקע סע יו יױזַא ?ליװ טימ ןָא ךיז טביוה םילשורי ןעשיווטיל

 .רעטרע ךיוא ָאד רשפא ןענעז ,עיזַאטנַאֿפ יד טהילב סע ואוו ,טעטש

 רשפא ןיא !?ןעליו ןעכילשנעמ םעד ןעדימש ןוא ןעקעוו עכלעוו

 ?טרָא ַאזַא ענליוו

 סָאד ךיז טפור ױזַא -- /ןואנ ַא ןייז ךיוא וטסעוו ,רָאנ ליוו,

 -רעד ם'ניא) ,יקסנישמור ףסֹוי ןופ ןעננורעניארע רענליוו לעטיּפַאק

 -עטניא ןַא רהעז ןיא סע ןוא --- ,(ךובלעמאזדגניר רעטייברא ןעטנָאמ

 עטנַאקַאב סָאד רעביא-טלהעצרעד יקסנישמור 'ה לעטיּפַאק טנַאסער

 רענליוו םעד ןעגעוו רעטָאפ ןייז ןופ טרעהעגנ טָאה רע סָאװ ,על'השעמ

 זיא ,טלחעצרעד רעטָאפ ןייז םהיא טָאה ,ןואנ רענליו רעד, :ןואג

 ,ןעירשעג ןוא ךעלנניא ןעפַאלענכָאנ םהיא ןענייז ,ןענוװַאד ןעגנאגעג

 : טרעפטנעעג ייז רע טָאה ?!ןואנ רענליוו רעד ,ןואג רענליוו רעד,

 .יטאג א ןייז ךיוא וטסעוװ ,רָאג ליװ ,ךילרעדניק

 ענליו טָאטש רעד וצ ?לעסילש רעד טניל ָאד טָא -- ורָאנ ליװ
 ןואנ רענליוו רעד .ןעליו ןיא ענליוו .טייקסיורג רהיא  ןוא

 תונואג רענלוו ,דימתס רענלױוו רעד :ןעסייה טפרַאדעג טָאה

 -סנעליו -- (ךאז עניבלעז יד ןיא סָאװ)} רעדָא הדמתה ןיא סָאד
 ,גרובזניג .א ,רד טנָאז ,"ענליוו רעשידיא רעד ןופ המשנ יד , ...טֿפַארק

 עטסנרע ןַא, זיא -- ןעמָאנ ןעגיבלעז םעד טימ לעקיטרַא ןַא ןיא

 המשנ יד ,רענרעל םעד ןופ המשנ יד ,המשנ עשיטעקסַא ןַא ,המשנ

 "-- -- -= .הרות רעד ףיוא ךיז טרעטַאמ סָאוװ ,םעד ןופ
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 ,עיצידַארט רענליוו יד --- המשנ רענליוו יד .זיא סָאד
 טשינ ,ןעכַאװ עיינ ןעבױהגָא ןֹופ עיצידַארט ַא זיא סָאד
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 ןופ ןעבילבעג ןיא טאוו ,סָאד ןעטלאהפיוא ןוא ןעטיהּפָא ןופ רָאנ

 ןופ טשינ ,ןעקעװ ןופ עיצידַארט ַא זיא סָאד .תורוד עגירעהירפ
 | | ,עיצידַארט-ןרענָאיּפ א --- ןערעפעלשנייא

 ,טימרעד ןעבעל עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ךילנהעוועג ןענייז ןערענָאיּפ
 רעד ןעגעוו ןעטכַארט ןערענָאיּפ :ןעמוק טשרע ףרַאד ןוא טמוק סָאװ
 עיצידַארט ןפ ןעשנעמ .טייהנעגנעגרַאפ רעד ןענעוו טשינ ,טפנוקוצ

 טקערש ,יינ זיא סָאװ ,ץלא } לָאמַא םוצ ןעדנובענוצ ,טרעקרַאפ ,ןענייז
 םעד ךיז ןיא ןעגינייאראפ וצ טסנוק יד טנָאמרַאפ ענליוו רעבָא ,ייז
 -םיֹוא ןוא ןעלמַאז ןופ טסייג םעד ,השורי רעד ןופ טסייג ןעשירָאטסיה
 יד ךיז טנעגעגַאב ענליו ןיא .טסיינןערענַאיּפ םעד טימ ןעטיה
 ,סיוטשנעמַאוצ ַא ןהֶא -- טפנוקוצ רעד טימ טייהנעגנַאגרַאֿפ

 ןהֶא --- גניליוצ א ןעוועג הלכשה ןוא הרות ןענייז ענליוו ןיא

 ,"וצצורתיו, א

 רעשידיא רענליו רעד ףיוא ךיז טָאה עיצולָאװער יד וליפַא

 -ידיא ןעיֹוב ןופ -- ,ןעכערב ןופ טשינ ,ןעיוב ןופ ןעביוהעגנָא סָאג

 / .?סעסַאק, ,ןענַאלרַאפ-רעכיב ,ןעסרוק-טנעוַא ,ןעקעטָאילביב עש

 טביוה ענליוו ןיא ,רָאג ןייֵלַא ךיז רַאפ טשינ טיוב רעבָא ענליוו
 רעד רעביא טײרּפשעגסױא סע טרעוו טרָאד ןֹופ רעבָא ,ןָא סע ךיז

 ,עלַאנָאיצַאנ ַא טָאה עיצידַארט רענליוו יד .טלעוו רעשידיא רעצנַאנ
 ,גנוטיידַאב עלַאקַָאל ַא רָאנ טשינ

 ביל טָאה רע .רעגליװ םעד ןענעו ךיוא גיטכיר זיא סָאד ןוא

 -ענ טשינ ןיא רע רעבָא ,ןעדנובענוצ רהיא וצ ןזיא רע ,טָאטש ןייז

 ,ענליו ןיא טרָאד ,טסוק רענליו ַא ןיהואו .רהיא ןופ ןעדנוב

 טרעוו ,ףיונוצ ךיז ןעמוק (סעקַאװטיל םתס ןוא) רענליוו עכילטע ואוו

 .ןעביױהעגנָא סעּפע טרָאד טרעוװ ,ןעפַאשעג ,טיובעג סעּפע טרָאד

 ייז זא ,ייז ;ןעטימ ןיא ךַאז א ןעזָאל וצ טנייפ ןעבָאה רעגליוו
 ַא וצ ןעמוק ייז ןיב ,דימ טשינ ייז ןערעוו ,סעּפע ראפ ךיז ןעמענ

 .ןעביֹוהנֶא ןיא -- ךָאד טניל ערעייז טפַארק-טּפיוה יד רעבָא ,תילכת

 עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ךַאז עסיורג ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע

 ןייז טשינ ןעלָאז רענליוו סָאוו ,רהָאי גיצפופ טרעדנוה עטצעל יד ןופ

 ,..רעגייל-טנעמַאדנופ ערהיא ןעשיווצ

 -לעמאזםואעליבוו םעד ןעבענענסיֹורַא ןעבָאה סָאו ,יד

 ייז סָאװ ,ןעװעג טכערענ עקַאט רשפא ןענייז ,"רענליוו רעד , ךוב

 לעקַאפ ַא טימ ןעשנעמ ַא טַאלב-רעש ן'פיוא ןעלָאמסיוא טזָאלעג ןעבָאה

 ךיא ןיב ןעלוקסומ יד .טנַאה רעטפַאהלוקסומ רעקרַאטש רעד ןיא

 רעד רעביא ףיוא טביוה רענליוו רעד סָאװ ,לעקַאפ רעד רעבָא ,?חומ

 -- ?רענליו רעד, :זיא עמעט
 ָו
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 .לעקַאפ רעשילָאבמיס א רָאנ טשינ ,רע'תמא ןא ןיא ,טלעוו רעצנַאג
 ןייז סָאוװ ,ןיסעיל .א ןופ דיל ַא ןיא רימ ןענעייל ,"םהיא העז ךיא;

 .ןעטכַארטראפ ַא ,לָאמַא יװ ,ךיז ראפ םחיא העז ךיא
 ןעטכַאגרַאֿפ רעגליװ יד ןיט גָאר ןיפיואש טהעטש רע
 ,סַאלב ןוא םערא ,ג י ד ע 3 י ? יא טסוס רע
 א יא נא א יי סָאג יד ןעטנוט יװ ,לעמיה רעד ןעבױא יװ

 רעבָא ,ןעטכַאנרַאפ רענליוו יד ןיא רע טהעטש סאלב ןוא סערָא
 -- ?וןאווץענרע ןֶא לערעייפ 8 ךיז טדניצ טָא,

 רעטיײו א ,ןעגָאר ערעדנַא ףיױא ,רעטײװ ןא
 ,רעטײשרַאפ 8 גני 8 ץלַא ךַאװ רעד ףױא טהעטט סע
 ,ליַפ יוז8 ,ךילרעייפ ,ךילרעיפ טא

 .ןיטש רעד ןיא ,ליטש רעד ןיא ןֶא ךיז ןעדןיצ ײז
 ןעמאזצ ןעטײװצ ןיטימ סגײא ךיז ןעסיג יז
 ןעמאלפ עדנערעבראפ ןערעװ ךילרעייפ יד

 ,טײהרענעפַא ןיוש ךיז ךרוד ײז ןעסײר טָא

 ,ףםיו ר רזא ,טױר ירחט טכַאג יד טטכײלַאב

 ,רעלעק ןוב ןעגנירּפש ײז ,םעדיױוב ןופ ןעגנירּפש ייז

 ,רעלעה ץלא ןעשזַאמע עֶלַט ןיוש ןעטכיולַאב

 הָאַאמְס ןא טסנימ ןוא ענליװ ןופ ןעגנירפש ײז
 ןָא עגיזיר יד הכולמ יד ןעדניצ ײז
 ןעמַאצ ןיױש טכערב ןא דגַאלסור ץנַאג טרעסַאלפ טָּט
 ןעמַאלפ יא עטּפַאכרַאּפ 8ַ טלעװ יד ןיוש טסעטש טָא

 טביוה סע .ענליוו ןיא סָאד טא ןוא רענליו רעד ןיא סָאד טָא
 ,"ואוזץעגרע ןָא ?ערעייפ ַא ךיז טדניצ , סע ,סַאלב ןֹוא םערָא ןָא ךיז
 יוזא ןוא סייה יוזא ןוא גנַאל יוזא טנערב לערעייפ סָאד טָא רעבָא
 -ַאלפ ןיא עטּפַאכרַאפ ַא טלעוו ַא, ןיוש טהעטש סע זיב ,גיד'תונשקע
 ,"ןעמ

 !רָאנ לו -- רענליוו
 חכ סנעבעל רעד זיא סָאד ,עיצידַארט עגידעבעל יד ןיא סָאד

 .ענליוו ןופ

 .ןערענָאיּפ ןופ טָאטש ַא ,סעיצידַארט ןופ טָאטש ַא



 .רואינש .ז
 טאממופטנאהאאואט

 גרַאבסָאלש ן'פיוא

 רעטמירַאב רעד סָאװ ,"ענליוו; טמצָאּפ רֶצֹד ןופ)
 ,טיאטרבטה ןיא ןעבירשצג לענינירָא טָאה רעטכיד
 רַאפ לציצעּפס גנוצעורעביא יד טכַאמָפנ טָאה רֶצ

 .(ךוב םצד

1 

 קילבנַא ןייד ,טנליוו ,טַאהעג ביל בָאה'כ
 ; :רַאבסַאלש רעד -- טקנוּפ"חעז ןעטסניטכיל ןופ

 טעברוהעג סמערוט ןוא םעדיימעג
 ,טייקיולב ןיא ןוא םביוטש םענעדלָאג ןיא

 ,ןעדנעגעל ןופ ביטש רעד טינ ס ָא ד זיא
 ? טינ טחענוצ ןוא טפול ןייד ןיא טמעווש סָאװ

 לעכױר רעכעלױלב רעד טינ ס ָא ד ויא
 ? רעּפרעק ןעטנערברַאפ (+ םיקצָאטַאּפ ןופ = -
 לעּפעגנ ןיא ןעטייר סָאד רעדָא

 ? ןעװעבַאר ךיד -- פיקצינלעמכ סעדנַאב יד
 (+ טַאטרַאּפָאנָאב דרעפ יד רעדָא

 ,ןעפױלמנַא םייב טסָארפ ןיא ןערַאּפ

2 

 .ןטחעזעג ןעביוא ןופ --- ךילטכַאנרַאפ
 טעיסעצַארּפ עמורפ עשילוטַאק

 ,עיליוו רעד ןופ גערב םייב ןעהיצ סָאװ
 -- ;לטגניילשטג ןעסייוו ןוא ןעצרַאװש ןיא

 ,טעקנַאלברַאפ רעטלַאלעטימ קיטש ַא
 ,ךיורייוו ןוא רעטַאלפעגענחהָאּפ טימ

 ,שילָאכנַאלעמ םיו ױזַא ,רָאכ רעד
 .רעיוא ןעשידיא םעד םַאזיורג טננילק

 הָאנה יד טבױרַאב זנוא טָאה ןעמ
 ; -- גידלוש ןענעז רימ טינ ןוא ..גנַאל ןיוש

 ןעקַארשרעד ניבייא ףיוא טָאה טולב רעזנוא
 ,רערהָאפציירק ןופ ןענניז ענילייה סָאד

 ןעכָאטשטצ ,רעסעמ יװ ,טָאה ץרַאה'ס ןוא
 ,םימלצ עטעדיוהעג ןופ קפַאילב רעד
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 ןערַאטש טרָאד גרַאכסָאלש ןופ ךילּפ ם'ניא
 ,ןהברוחה א ןופ טנעוװ ענינייטש"דליוװו

 ןעיוב וצ םהיא ...(+ םנורעּפ לטּפמעט ןופ
 ,םולח ןיא (+ ןענימידעג טגָאזעגנָא ןעמ טָאה

 ,עּפמָאּפ םיורג טימ ,טנערברַאפ ןעמ טָאה טרָאד
 | ; ןעוַאינק עשיווטיל ןופ רענייב יד

 -- רעפּפָא טימ ןוא ץנעט עטעקַאנ טימ
 ;ענעברַאטשרַאפ יד טכַאמענ ערַאװ ַא

 טרעפטנעעג (י"קינטאילעיט, ןופ טָאה'ס ןוא
 ,תונברק -- רעכלעק ןופ ןעווער ַא

 טפיוהעגנָא ךיז ןעבָאה דלַאפ רעביא דלַאפ רעכַא
 ;ןעטייצ ענעגנַאגרַאפ ,עטיוט יד

 ןטָאנּפָא ם'נופ רַאילס רעדעי טשיװרַאּפ
 ,םינחנמ עטלַא יד ןעבַארגַאב
 ,לעּפמעט םענעקנוזרַאפ ןופ טשער םייב ןוא

 ךעלגניא ןעליּפש ,דלַאפ ןע ט ש ר ע ביו א ן'פיוא

 ךעלקעב ךיז ןעהילבעצ סע .."טעקָארק;
 .רעטכעלעג ןוא שטיווקעג ןוא ףַאלעג ןיא

 ןרעמיורט ַא ןופ גיוא ן'רַאפ ,סיוא ּסָאד טחעז
 ןערעטעלק סָאװ ,ןטּפַאה טגיטּפַאז יו

 ,רעטעג ןופ שינליופ טימ ךיז ןעזייּפש ןוא
 ; תוואת ענעזעוועג ןופ ׁשֵא טימ

 ךיז"ךעקוב ןוא ןעננירּפש סָאװ סטנרעס יװ ןוא
 ,סרעטארק ענעשַאלרַאפ ןופ דנַאר םייב

 יי

 ('יקָארט עלעטעטש סָאד ךָאנ ץכעל ךיא
 ! ענליוו ,ענייד גרעב יד ןעשיווצ

 טמיוזענמורַא ןעּביז סערעזָא טימ
 .ןעלניּפשנָא טינ ךיז ןעק ,ךיז םע טלעניּפש
 -- ערעונוא רעדירב"ףיטש יד ןעניואוו טרָאד

 ;רעטכיזעג עניורב טימ ןעמיאַארַאק
 ןעניוא טימ ..ןעריא טינ ןעדיא םעּפע

 ,עצרַאװש"שירעטַאט ,ע'טלוב

 ןעכַאמ ןוא ,זנוא ןָא יז ןעקוק-
 ."ערמערפ , ןענעו רימ זא ,לעטשנָא ןַא

 ץט'רג רעזנוא -- "תור  ןופ טייקכילביל ַא
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 ,רעטכעט ערעייז ףיוא ןעסָאנעגסױא טגיל
 ענעי יוװ ,ךילביל טינ 'נעז י ד רעבָא

 ..(' ךעלקינייא סע'זעוב וצ ,עקטי'בָאומ
 םיליהת ןופ םיקוסּפ יד ןעבעווש סע

 ,ןעּפיל עלופ"טולב ערעייז ףיוא
 | ןעניוא-ןעטרעבלייא יד ןעכוז'ס ןוא

 .סעקַאװטיל עדנַאלב יד --- םיצקש רָאנ

5 

 טנעװַאדעג טרעװ לוש רעשימיאַארַאק ןיא
 ;ירבע רעש'ידרפס טימ ,ענדָאמ רָאג

 -- ריל"נַאלק א יװ ןָא ךיז טרעה טעכעג'פ
 ,טײקמירַא רחיא ףיוא ץלַאטשינידרעּפָאה

 ,ן'חתּפ ענינַאטנײא טימ טגָאנ יז
 : -- טעפנַאפעגיטלעקיצעג ךַארּפשסױא ןַא טימ

 טנערטעגּפָא זיא סָאװ ,דילג ַא ןופ לוק ַא
 ,םויח"דע ךַאנ טקוצ ןוא ..."ןמע,, ןופ

 ,סָאד ןעק ןעברַאטשּפָא טינ ןעבעל טינ
 ?ןעלײחרַאפ סָאד לָאז רעו ...טלעּפַאצ ןוא

 ,ךיד טהערפרעד ןוא ךרוד טצילב לעקנאדעג ַא
 :ןעקור ןעשידיא ןייד ריד םיוא טכיילג

 -- לעדנייב'ס ךָאנ טעװַאיד טנערטעגּפָא בוא
 ?רעּפר עק יא ןעבעל סָאד זיא קרַאטש יו

 -- לטנייווצ סָאד ךָאנ טצָארּפש טקַאהעגּפָא ביוא
 !קַאטשניײװ רעטלַארוא רעד טפָאה טפיזמוא טינ

 .ןעננורהעלקרע

 רעשיליוטַאק רעד ךרוד ןעראוועג טנערברַאפ .קדצ-רג --- וקצָאטָאּפ (?

 .ןעביולג ןעשידיא םעד ןעמעננָא רַאפ ןעפיוהרעטיוש ן'פווא עיציזיווקנוא

 גנַאגרעטנוא ן'כָאנ ענליוו ךרוד ןעפָאלטנַא .אטרַאּפָאנָאב-ןָאעלָאּפַאנ ('
 .1812 ןיא ,דנַאלסור ןיא יימרַא ןייז ןופ

 .רעניוומיל עגילָאמַא יד ןופ טָאג-ןוז רעד ('

 .גינעק רעשיווטיל ַא -- ןימידעג (?

 טָאה לָאמַא ./גרַאבסָאלש , ן'רעטנוא רעווקס ַא -- ?קינטַאילעיט, ('

 ַא -- לדניצַא .הבזומ "סנורעּפ, ראפ תונברק יד טרעטיפעג טרָאד ןעמ
 .ןעטרָאג-רוצַאּפש

 יו ךיד רעה ךיא , .ענליוו ןופ טייו טינ לעטדעטש שימיאַארַאק ַא ('

 ..וקָארט וצ גוצַאב ןיא טנעגעג רענליוו ןופ ךיוא טמַאטש "קָארט ןיא

 מָאה ,טנַאקאב יו ,/תור; .ןעדיא -- טניימ ךעלקינייא-סע'זעוב (?

 ,בורק ס'ימענ -- ן'זעוב טימ טַאהעג הנותח לָאמ ןעטייווצ םוצ
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 ,אטילד םילשורי

1 

 יד ןוא ןעראווענ בורח ןיא םילשורי זא
 טכַאמ ןופ הכולמ רעד טָאטשנא ןעבָאה ןעדיא

 ךיז טָאה ,טסייג ןופ הכולמ יד ןעפורעגסיוא

 עטייוצ א שא ןוא ךיור ם'נופ ןעביוהענפיוא
 ןעלמיה יד רעביא ןעניניק ןעמונעג ןוא םילשורי

 ,טלעוו רעד ןופ

 לש םילשורי יד ,עילָאּפָארטעמ עגיטסייג יד
 | .הלעמ

 רעייז ףיוא ןעדיא יד טדָאטש עניזָאד יד טיילנאב ןָא ןַאד ןופ

 סיוא ןעטיירּפש ןעדיא ואוו ,טרָאד ןוא דרע רעד רעביא געוו רעדנַאװ
 רעייז ןופ םידָאֹפ םעד ןעבעװ רעטייו ןעמענ ןוא טלעצענ רעייז

 ,םילשורי עטייוצ יד ףיוא טכייל ןעלמיה ענעי ןיא ,רוטלוק רעגיטסייג

 .אטילד םילשורי ןעסייהעג טָאה ענליוו סָאװ רַאפ טָא

2 

 -ַאּפש סיורא ןיא ןוא ניוא עשירעהעז ַא טָאהעג טָאה סע רעוו
 ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא טכַאנוצ תבש רעדָא גָאטיירפ ַא ןיא ןעריצ
 ןהעז טנַאקעג טָאה רעד ,סַָאג רעזעלנ רעדָא ,סָאנ רעװעקטַאי רעדָא
 ןעשיוצ ןעטכיולענ טָאה סָאװ ,?לעמיה סַאּפ ןעלָאמש םעד ןיא ףיט
 עילב טימ טדָאטש עראברעדנואו א ,ןערעיומ עטלא עיורנ יד
 -רָאנ ךילטנענייא יז טָאה ןעמ .ןעצַאלַאּפ ענרוּפרוּפ ןוא סעמרוט
 סיוא טלהַארטשענסױרַא טָאה יז ,?עמיה ןיא ןעכוז טפראדעב טשינ

 ן'רַאפ טפיוקרַאפ םטָאה סָאװ ,ענעדיאקרַאמ רעדעי ןופ ןעניוא יד
 ;ןייו רעשעלפ יו ,לעּפע עטרעיוזעג ;ןעלדנאמ יווװ בָאב ףיוה-לוש
 ןופ ןמ יו ,סעברַא סימָאק ןוא ,ןעניסלעּפַא יו ,סעקוואינאטנַא |

 | ..לעמיה
 ץלַא -- ,לעמיה ןופ ןמ ,ןעניסלעּפא ,ןייוו רעשעלפ ,ןעלדנַאמ

 .ןעסקאוועג טינ ענליוו םורא ןעבָאה סָאװ ,ןעטכורפ

 עלַא ןיא טײרּפשענסיױא ךיז טָאה ץנַאלנ רעניטסיינ רעניזָאד רעד
 .ןעבעל ןעשידיא רענליוו ןופ ךעלעקניוו

 -בלַאה ךָאנ טכַאנרַאפ זיא סָאװ ,דַאנימַאק רעד ןעוועג סָאד זיא
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 288 יט | .אטילד םילשורי

 לוש רעקסרַאנימַאק רעד ןיא ןעגנַאנענ עשזאס ןיא טרימשענסיוא

 .בקעי ןיע לעקיטש ַא ןענרעל

 -ּפָארא ןוא ךוטראפ םעד ןָאטענסיױא טָאה סָאװ ,בצק רעד רעדָא
 רעדָא ,תוינשמ קרּפ א ןעּפאכ ןיולק רעש'בצק רעד ןיא ךיז טּפאכעג
 םעד ןוא ענעשעק ןייא ןיא ןע'טנַאק ןוא ןע'רעליש טימ ?יכשמ רעד

 סעומש ןעשיפָאזָאליפ א ןערהיפ קעװַא זיא סָאװ ,ןעטייווצ ןיא ך"נת
 -ראפ ךיז טָאה סָאװ ,טסידנוב רעד רעדָא ,ענייפַאק סע'סעכורַאמ ןיא
 םעד ןעפורענסיוא ןוא סָאנ רעשידיא רעד ןופ ןערעלעק יד ןיא ןעבָארג
 -ולעב יד טימ טנערעלעגנ ןוא ,רעטייברַא ןעשידיא םעד ,חישמ םעיינ
 .ןע'סקרַאמ לרַאק תוכאלמ

 ןעגיוצעג ךיז טָאה ,לעזיירק ןעשיטסידנוב ן'זיב זיולק ס'ןואנ ןופ

 ,הלעמ לש םילשורי ןופ ?הַארטש ןייא ,םידָאפ רעניטכיל ןייא

8 

 זיא רעטנעצ רעניטסייג רעד ןיא ענליוו זא ,ןייזטסואווַאב רעד
 .ןעדיא רענליוו ןעדעי ייב ףיט ןענעלעג

 ןיא ,עשראוו ןיא ,זדָאל ןיא ןערהָאפענ ןעמ זיא ןעכוז הסנרּפ |
 ענליו ןיא .טַאהענ טינ הסנרּפ ןייק טָאה ענליוו ; וועיק ןיא ,סעדא

 | .ןענרעל ךיז ןערהָאפעג ןעמ ןיא

 עקרעמערק עטלַא יד רימ טָאה -- ?ןענרעל ךיז ןעמוקענ --
 טנופ א רימ נידנענעװּפא ,טנערפענ טכַאנרַאֿפ ןענידרעטניו ַא ןיא
 -- .רעטוּפ ?עטרעפ בלַאה ַא ןוא טיורב ןעוועזאר ןענידעקעמש ,ןעשירפ

 ןיוש ךימ יז טָאה -- ,ןענרעל וצ ,דניק ןיימ ,טכייל טינ זיא סע

 -וא עשימַאמ רענליו ערהיא טימ ןעלוקַאּפש יד רעביא טקוקעגנָא

 זעק ןעסייו קיטש א טסיזמוא טניילעגוצ ןוא ,ןענ

 ןייק ָאטינ זיא ?העמ ןייק ָאטינ זיא סע ביוא ,ןהוז ןיימ ,ַאנ ---

 | .הרות
 עקרעמערק רעטלַא רעניזָאד רעד ייב ןעסייהעגנ טינ טָאה הרות

 רעגנוי רעד יצ סנייא ץֹלַא ןעװעג רהיא ייב זיא סע .הרות עקַאט
 ןעמאזוקע ןא ןעכַאמ וצ ידכב ענליוו ןיא ןערעננוה ןעמוקענ זיא ןַאמ

 'ר ןיא רוחב הבישי א ןיא רע רעדָא ,עיזַאנמינ ןעסאלק טכַא ףיוא

 ןיא לייו ,ענליוו ןיא ןעמוקענ טַאלג ןיא רע רעדָא ,הבישי ס'עלַאמ

 ענליוו ןיא ןענייז סע .רעכיב טלהעפענסיוא ןעבָאה לעטדעטש ןייז
 ןוא ס'ןושַארטש בילוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,טייל עגנוי גונעג ןעוועג
 | .קעטָאילביב ס'ןיקריס

4 

 ןוא טייקשידיא ואו טדָאטש עניצנייא יד ןעוװעג זיא ענליוו
 יו ,טקילפנַאק ןעדליו ַאזַא ןיא ןעמוקעג טינ ןענייז טייקכילטלעוו
 .טדעטש ערעדנא רעדָא ןעליוּפ ןיא
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 לָאמנייא רימ טָאה -- רענליוו יד ןעפיירנַאב טינ ןָאק ךיא ---
 ,רָאפ ךיז טלעטש -- טנַאזעג עשראוו ןיא רחוס רעשידיא רעשיליוּפ ַא
 סָאװ ןוא ,בוטש ןיא רחוס א וצ ענליו ןיא תבש ןַײרַא םוק ךיא
 -ַאּפ א טרעכיור ןוא תבש אתכסמ רעביא טציז רע ! 4 ךיא העז
 ,סָאריּפ

 ייב -- ,טנָאזעג םהיא בָאה -- ,עדייב יד ןעשיווצ סנייא ---
 טרעכיור ןעמ רעדא ,ארמג טנערעל ןעמ רעדא ,זיא ןעליוּפ ןיא זנוא
 טָאה קַאװטיל רענליו רעד סאוו ,רָאנ טרעה טציא  .סָאריּפַאּפ ַא
 : טרעפטנעעג רימ

 .ןעגינעגרַאפ רַאפ רָאנ אבה םלֹוע רַאפ טינ ןערעל ךיא ---
 ייס ,תבש ןֹופ ייס ,ארמג רעד ןופ ייס ,האנה ןעדייב ןופ בָאה ךיא
 | ,סָאריּפַאּפ ןופ

 טנעקעג ןעמ טָאה ןעדיא עכלעזַא .ץיוו ןייק טינ ןזיא סָאד ןוא

 ןעװעג טינ ןיוש סָאד ןיא ןעדיא יד רַאֹפ .ענליוו ןיא ןעפערט ךס ַא
 ,לַאפֹוצ ןייק טינ זיא סע .קיטסַאנמיג עגיטסייג רָאנ טייקמורפ ןייק

 ַא ןעביידשנא טנַאקעג טָאה ספלא ךדינמ רעמורפ רענליוו רעד סָאװ
 פו ?ליטס ס'רמש ןיא ןעלייט ןעביז ןיא עטבילרַאפ ייווצ ןופ ןַאמָאר
 ,טייקמורפ ןוא רסומ טימ

 ס"ש א ןעביישעגנָא טָאה ח"זמ סרוקיּפַא רעטלַא רעד ןוא
 ןעכאב ןעסָאנרַאפ ןעבָאה רעבייוו רעדנעזיוט עכלעוו רעביא ,תוניחת
 -ערעטניא ַאזַא ןעסקאווסיוא טנעקעג טָאה ענליוו ןיא רָאנ ,ןערערט
 ,ןהוז ַא ס'הלנע ?עב א -- קאווטיל .א יוװ טייקכילנעזרעּפ עטנַאס

 ַא ןוא שנעמ רעטעדליבעג ַא ןוא ,הבישי סעלאמ 'ר ןיא דימתמ ַא
 בשומה םוחת ןופ עירעמרַאדנַאשז עצנַאג יד סָאו ,רענָאיצולָאװער

 .ןעּפאכ טנַאקעג טינ ןוא טנָאיעג םהיא ךָאנ ךיז טָאה
 -וצ נָאטיירפ ןענידרעטניו א ןיא ןעגנַאנעגניירא זיא סע רעוװ

 עננַאל יד םורא ןהעז טנַאקעג טָאה קעטָאילביב ס'נושארטש ןיא טכַאנ
 ןַא ןיא טכוזעג סעּפע טָאה סָאװ ,בר ןענידלעטדעטש-ןיילק ַא ןעשיט

 ןיא טפיטרַאפ רעטײברַא ןעננוי ַא םהיא ןעבעל ןוא ,רפס ןעטלַא

 ."םַארגָארּפ רעטרופרע , רעד
: . 

 -עגנָא ןעדיא רענליוװ םעד טָאה ןייזטסואוואב רעגיזַאד רעד
 ,פַאםוצ ןייק טינ ןיא סע ,ץלָאטש ןערעדנוזאב ץנַאנ ַא טימ טליפ

 -ַאיצָאס רעשידיא רעד ןופ טדָאטש-טרובעג יד ןעוועג זיא ענליוו סָאװ
 רעד .גנונעוואב רערענָאיצולַאװער רעד ןוא גנונעוואב רעשיטסיל
 ןעצלַאטש ןייז ןיא טנידילאב וצ טלהיפענ ךיז טָאה דיא רענליוו

 טינ לָאמנייק לעו ךיא .טכַאמ רעשיסור רעד ןופ ןייזטסואוואב
 רעשידיא ַא ,1908 ןיא ןעוװענ ןיא סע .גָאט םענעי ןעסענרַאפ

 ס'רָאטַאנרעבוג ןופ ףיוה ןיא עבמָאב ַא ןעפרָאװעג טָאה ןַאמ רעגננוי
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 םעד נידנעדנואוורַאפ עטמַאאבדייצילַאּפ עכילטע טע'נרה'רעד ןוא זיוה

 ַא ףיוא טיירנענ ךיז ןעמ טָאה טדָאטש ןיא  ,רָאטַאנרעבוג-עציוװ

 םעד טצעזאב ןעבָאה טייל עננוי עשידיא 40 ןופ עּפורנ ַא .,םָארנָאּפ

 סַאנ רעטיירב רעד וצ סיורא טהענ סָאוװ סָאג-רעזעלג ןופ גנַאננייא

 תיבה:לעב רעשידיא רעמורפ רעכייר ַא ,רעטַאעט-טדָאטש ןעגעקטנַא

 ןֵא ןעװעג זיא סע .ננוניואוו ןייז ןעבענענּפָא טרָאד זנוא טָאה

 רעד רעביא ,ס'חרזמ עשידיא ןוא תורונמ טימ זיוה עשידיא עטלַא

 רכז, גינעוועניא ןוא םַאר עצראוש ַא טלָאמענסיױוא ןעוועג ןזיא ריט

 ,עילַאס רעסיורנ רעד ןיא ןעסעזענ ניצרעפ עֶלַא ןענייז רימ ,"ןברוחל

 סעקרַאטינַאס ןעוװעג ןענייז רעטכעט ענהעש ייווצ ס'תיבח-לעב םעד

 ףיוא ןערעװלָאװער יד טימ ןעסעזעג ןענייז רימ ןעוו ןוא .זנוא ייב

 ןיירא רעטלַא רעד זיא רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעננוזעג ןוא עינק יד
 ןָאזרעּפ גיצרעפ .שיט םוצ ןעדַאלעננייא זנוא ןוא עקלומראי ַא ןיא

 טקרעמענ טינ טָאה ןעמ ןוא ,ןעטלַאהוצסיוא ךיז ףיוא ןעמונענ דע טָאה

 ענליוו ןיא רָאנ .זנוא וצ טייקדמערפ םוש ןייק ןוא קערש םוש ןייק

 ןענעק טינ לָאז רעכלעוו ,טרעקעל ַא ןערעװ ןעריובעג טנעקעג טָאה
 .ץימש ס'נוילת ןופ גנונידיילאב יד ןענָארטרעביא

 טנערבעג טָאה רעכלעוו ,טסייג רעטנידיילאב רעד ןעוועג זיא סע

 .ענליוו ןיא טכַאמ רעשיזיפ רעלַאטורב רעד ןענעג

6 

 רָאנ .רהֶאי 22 -- ןעוועג טינ ענליוו ןיא גנַאל ןיוש ןיב ךיא

 ןוא גנע וצ ריס טרעװו טלעוו עדמערפ יד ןעוו ,טכַאנייב טּפָא רהעז

 יד ןעשיווצ םולח ןיא ךיא עשזנַאלב ,דמערפ וצ טלעו עטיירב יד

 .ןעװעג לָאמ עלַא ייז ןענייז םיִרָא .ךאלסענ עשידיא רענליוו עננע

 ןיא ןענעלעג טינ ןעטלָאוװ ייז יו טקנופ ,םירָאו ןוא םיטניא רעבָא

 ענעסקאווראפ עטלַא יד ייבראפ ןַאד ךיילש ךיא .,עטיל רעטלַאק רעד

 וצ ּפָארַא ךיז זָאל .ָאטעג םעד םורא ןעלנניר סָאװ ,טנעוו-רעטסיולק

 סָאװ ,שנעמ א יו ,םיוב ס'קדצ רג םעד טניל סע ואוו ,עייליוו רעד

 רעד וצ טעילוטענ ךיז ןֹוא סיפ יד ןוא דנעה יד טיײרּפשע;נסיױא טָאה|

 ךוז ןוא עיִַלָאּפ עיִאנעיִאװ רעד וצ רימ ךיא זָאל טרָאד ןופ .דרע

 ן'רעביא הענ ךיא .ןטרעקעל ןעטלַאהאב טָאה ןעמ ואוו ,טרָא םעד

 בָאה ךיא ואוו ,שינעננעפעג רעקשעקול יד ךוזאב ןוא קיב םענירג

 ט'מולח'עג רעמַאק הסיפת רעננע רעד ןיא ךילדנענוי ןוא סייח ױזַא

 .סּפעש ַא טימ ןעמאווצ ןעניואו טעו ףֶלָאװ א ןעוו ,טייצ ַא ןופ

 טנעלפ סָאװ ,ענעדיא עטונ ענעי ,עקרעמערק יד טסיזמוא ךוז ךיא

 רעד ֹוצ טשרמולכ גידנעדייר ןוא ןעטקודָארּפ ןעפיוקראפ עמרוט ןיא

 ןופ .יירפ רעד ןופ תועידי יילרעלַא ןעבענענרעביא רימ רעטכָאט

 ,םלוע תיב ןעשידיא ןופ גרַאב םעד וצ רעבירַא ךיא רעדנַאװ ןעטרָאד
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 ןעסַאג רעביא רימ ךיא ןָאל ךילדנע ןוא .ןעניל ןערעטלע עניימ ואוו
 טניואוענ טָאה טרָאד .סָאג רע' נעּפָאש ףיוא םוק ןוא ךעלסעג ןֹוא
 .טכאמעג ץורדנייא ןעפיט א רימ ףיוא טָאה סָאװ ,בוקמ ַא דיא ַא
 יירעקורד ס'מָאר ןיא דומלת ןֹופ רָאטקערָאק רעד ןעװעג זיא רע
 סע .ןעשינעטנעק עשידיא ערעייהעגמוא טימ ,רעמַאזנייא ןַא דיא ַא
 -ענ טָאה דיא רעד .נָאטימכָאנ גָאטיירֿפ רעגידרעמוז א ןעוועג זיא
 .קָאטש ןעטפניפ ן'פיוא עקלַאס ַא ןיא עקסווָאנעּפָאש ףיוא טניואוו
 ןעטלַא ןעסיורג ַא ןיא סיורא ןענייז עקלַאס ןייז ןופ רעטסנעפ יד
 .טיירגענ ניד'תבש ןעווענ םהיא ייב ןיוש ןיא שיט רעד .ןעטרָאנ
 ס'?לאטיוו םייח 'ר ןיא ןעקוקניירַא םהיא וצ ןעמוקעג עדַארג ןיב ךיא
  ףעד .ענייר אליד ףסוי ןענעו טנַאמרעד טרעוו סע ואוו ,"םייח ץע,
 רעד רַאפ טלָאװעג טָאה סָאװ ,?בוקמ-לעב רעראדנענעל רעניזָאד
 .טריסערעטניא גיד'ארומ רימ טָאה ,ן'חישמ ןעגנערבּפָארַא םייצ

 טָאה --- ,ףוס סענייר אליד ףסֹוי ןעבָאה טינ טסלָאז וד ,העז --
 ן'חישמ טליוו ןעטסידנוב רהיא ךיוא --- .טגָאזעג רָאטקערָאק רעד רימ
 ,טייצ רעד רַאפ ןעגנערגּפָארַא

 אליד יו ,?לעמיה םעד ןייז חירטמ טינ רעבָא ןעליוו רימ --
 .טרעפטנעענ םהיא ךיא בָאה -- ,ןָאטעג סָאד טָאה ענייר

 פיו סע רעוו --- .טנַאזעג רע טָאה -- ,סיוא טינ טכַאמ סע --
 פעמיח םעד חירטמ אלימב ןיוש ןיא רעד ,ארחא ארטס יד ןעפמעקאב
 .םייז ןייז ףיוא

 -סנעפ ן'כרוד ךאלעניופ עכילטע ןעפָאלעגניירא ןענייז ננולצולּפ
 סָאװ ,הלה ךאלקערב ענעטָאשעגסױא יד ןעקיּפ ןעמונעג ןוא רעט
 ,ךוטשיט ן'פיוא םהיא ייב ןעגעלעג ןענייז

 ַאזַא ןעדיא ַאזַא וצ סָאד טמוק יו ,גנורעדנואוורַאפ ןיימ ףיוא
 : טנַאזעג רימ רע טָאה ,רוטַאנ רעד וצ עביל

 תוכייש א ךָאד ןעבָאה ייז !ןעבָאה האנה ךיוא ייז ןעלָאז ---
 ,םירישה ריש וצ

 ךיז ךיא בָאה -- ,ןעלניופ ענ'פרט ךָאד ןענייז ייז רעבָא ---
 ,ןעטלַאהעגנייא טינ

 ןעמ רָאט ןעלניופ ענ'פרט -- ,טנַאזעג רע טָאה -- ,ָאי --
 .ןעמ געמ ןעסע ןעבעג רעבָא ,ןעסע טינ

 : טגָאזענ רימ רע טָאה גידנעהעגסיורא

 היעשי ןיוש טָאה ןָאט טסליוו וד סָאװ סָאד זַא ,טינ סעגראפ ---
 .טוואורּפעג .טָאה ?"ז ירא רעד ןוא טגָאזענסיוארָאפ איבנה

 .ןעסעגרַאפ טינ סָאד בָאה ךיא

 זיב איבנה היעשי ןעשיווצ םידָאפ רעד ךיז טָאה ענליוו ןיא
 .ןעסירעגרעביא טינ ן'סקרַאמ לרַאק



 - ,בייל ינאמ

 ןעגעװ דיל-סקלָאפ ַא

 (*ןעדיא רענליװ

 ערַאמכ א טגנעה ןישוטינ רטביא
 ; עטָאילש עסיורג ַא ןוא
 ,עלַאנעלַאב ַא טָאטש ןיא טרָאפ

 .עטָאלב ןיא דיוב יד טקניז |

 ןרעדמערפ א דיא ַא דיוב ןיא טציז
 ; ןעטייוו ידלַא ןופ טמוק
 ? ןישזעינ ןייק דיא ַא טריפ עשז סָאװ ---
 .ןעטייל רַאפ סָאװ ,הרוחפ ---

 ענליוו ןופ שזַא ,עטיל ןופ שזַא
 ; חרוחט ןייז דיא רעד טריפ
 -- ןחרוחט עטסעב יד זיא הרות
 .חרות ןייז דיא רעד טריפ

 עניירקוא זיב ענליוו ןופ שזַא
 ,ןעכַארקרַאפ דיא ַא זיא

 עטָאּפַאק ענעדייז ןייז ןוא
 ,ןעכַארקעגםיױא םהוא זיא

 עטָאּפַאק ענעדייז ןייז ןוא
 /  :ןעבירענּפָא םחיא זיא
 תולד רעסיורג רענליוו רעד ןוא
 ..ןעבירטרַאפ דמערפ רעד ןיא

 -- הרוחס עטסעב יד זיא הרות
  (ןענעװ וצ דלָאנ טימ טינ
 ןסעקַאטסָארּפ רענישזעינ ,ןעריא

 :ןעגעמרַאפ ַא ןעבָאה

 ןופ רָאטקַאדער ,ןירושי םיפעו טניירפ הנתמ ַא זיא ךול סָאד (*
 .עגליוו ןעגעוו רעדיל ןעביירש וצ קנַאדעג םעד רימ ןעבעג רַאפ ,ךוב ןעזיד
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 ןרעלכיײּפש עלופ ןיא טיורב ןעטַאז
 ; רעדניר ןוא ףָאש עטעפ
 ,הרות ןייק טינ ןעבָאה ייז רָאנ
 .רעדניק ןוא ךיז רַאפ טינ

 -- ןישזעינ ןיא דיא רענליוו רעד טביילב -
 .הרוחס ןייז ףרַאד ןישזעינ
 רעדניק טימ דיא רענליוו רעד טציז
 .חרות טנערעל רע ןוא

 ןןישזעינ רעביא ןענרעל ןייז טגנילק
 ; רעביטש עלַא רעביא
 ,טעקַאטסָארּפ רענישזטינ ,ןעדיא
 : רעביא שזַא ךיז ןעמענ

 רענייב יד ןיא יז טנוזעג א ----
 ןסעקַאװטיל יד עלַא
 הרות רעייז ןענרעל ייז סָאװ
 ! סעקַאטסָארּפ רענישזטינ



 ,גרובזניג .א .רד

 המשל הרות -- ענליװ ץיימ |

 טיילסדנאל רענליוו יד ןענעמ ךילטנעגייא

 ךיז ףור ךיא סָאװרַאפ תונעט רימ וצ ןעבָאה

 ןעגידלושאב ןליפַא רימ ןענעמ ייז .רענליוו

 -עג ןערָאבעג ?לייו ,יירעמהיראב ע'טושּפ ןיא
 ןיילק א ןיא ץענרע רָאג ךיא ןיב ןערָאװ
 -ליוו ןייק .עינרעבוג רענווָאק ןופ לעטדעטשו

 -- ,ןעוװעג טינ לָאמנייק ךיא ןיב בתכנ רענ

 ..טינ ךיא ןיב ןסחי ַאזַא

 וַא ,זיא גנורעפטנערַאפ עניצנייא ןיימ

 ץנַאנ גיסעמסינטלעהראפ ענליוו ןיא ךיז ןעניפענ רענליו ע ' ת מ א

 ,רענלױו ע ר ע ס ע ב יד ןופ לייט רעסיורג ַא ,רהעמ ךָאנ ,..גינעוו

 ןענייז ,ןעמָאנ ןעסיורג רהיא ענליו ןעבעג ןעפלָאהעגנ ןעבָאה סָאװ

 לירעב רענליו רעד וליפַא .ענליוו םֹורֵא ןופ ענליוו ןייק ןעמוקענ

 | ..קָאשיליאבימ ןופ ןעמוקעג ןיא רעקשעליַאכימ

 רהָאי טכַא זיולב ענליו ןיא טכארבראפ ךיא בָאה ןעצנאנ ןיא

 ןיימ ןופ ףוס ןייב ןעמוקעגנָא ןיחַא ןיב ךיא .ןעבעל ןיימ ןופ

 ןיימ ןופ ףוס םוצ ןערהָאפענּפָא ןעטרָאד ןופ ןיב ןוא רהָאי ןעטפלע

 | .רהָאי ןעטנהעצניינ

 -נעמ א ןֹופ ןעבעל םעד ןיא טייצ עצרוק ץנַאנ ַא ןיא רהֶאי טכַא
 .ןעבָאה ,ענליוו ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,רחָאי טכַא יד רעבָא ,ןעש

 ,טכבַאמענ רימ ןופ ןעבָאה ייז .רימ ףיֹוא המיתח רעייז טנעלעגקעװַא

 ךיא ןיב ןיז ןעניזָאד םעד ןיא .ןיב ךיא סָאװ סָאד ,טכעלש וצ טונ
 .רענליוו רע'תמא ןַא

*ִ 
 לא

 יד ןופ ףיױלרַאפ ןיא רעבָא ,טייצ עצרוק ץנאנ א ןיא רֶהֶאֹי טכַא

 ץנַאג יירד טימ טנעקאב ענליוו ןיא ךיז ךיא בָאה רהֶאי טכא עגיזָאד

 ןעבָאה טייקנעדיישראפ רעצנאג רעייז טימ סָאװ ,ןעטלעוו ענעדיישראפ

 .סעכילטפאשניימעג סָאװטע ךיז ןיא טָאהעג ךָאד ייז

 ,ענליוו ןיא טנעקאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,טלעוו עטשרע יד

 יד ןופ רענייא ,טלעוו עשידיא עמורפ-תמא עניטייצרַאפ יד ןעוועג זיא
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 ןופ הבישי-שאר רעד ןעוועג ןיא טלעוו רעמורפ רענעי ןופ רעהעטשרָאפ

 ,ןעמָאנ ןייז .טנערעלעג בָאה ךיא ואוו ,שרדמה-תיב רעקשיּפינש-סיורנ

 קנעדענ ךיא .שוניב 'ר ןעוועג זיא ,טינ רימ טרָאנ ןורכז ןיימ ביוא
 -כַאק ןעסיורג ן'רעטניה ןהעטש טגעלפ רע יװ ,טנייה יװ ךָאנ םהיא

 ןעציז טלָאװענ טינ טָאה רע לייוו ,ריט ןופ טייוו טינ ,ןעוויוא ןעווַאל

 תולעּפתה ןייז .תובהלתה סיורנ טימ ןענוװַאד ןוא ,טנַאװ-חרזמ םייב

 ,זַאטסקע ןעזעיגילער ןעפיט-תמא ןַא ןיא ןערעוו טלעדנַאװרַאפ טנעלפ |

 טכַאמרַאפ ןעניוא יד טימ .,"לארשי עמש , םוצ ןעמוק טגעלפ רע ןעוו

 רָאנ ,ןעגניזרעדנַאנרַאפ ןוא ןעלקָאשרעדנַאנרַאפ ןַאד ךיז רע טנעלפ

 ,ןעגניז סָאד ןוא .טלעוו רעד ןיא ךיז טניפעגנ רע ואוו ,גידנעסעגראפ
 יױזַא ןעוועג ןיא -- ,טכודעגסיוא סלָאמאד רימ ךיז טָאה ױזַא --

 ַא ןעלהיפ נעלפ ןייֵלַא ךיא זַא ,דנערעביוצאב ױזַא ,ןהעש-רעדנואוו

 ןעמוק טגעלפ רע זיב ןעגניז רע טגעלפ ױזַא ןוא ,רעטיצ ןעגילייה ןימ

 טיס יו יױזַא ןעמוקסיורא םהיא ייב טנעלפ רעכלעוו ,"דחא  םוצ

 ."ן'דעלַאד , טנעזיױט ןוא "ן'תיח, טנעזיוט ,"ןעפעלא  טנעזיוט

 ,ןרקח א ןעװעג ךיוא שוניב 'ר זיא תודמול עסיורג ןייז ץוחַא

 "םיכובנ הרומ,מ ,"ירזוכ, ןיא ןעקוקוצניירא טַאהעג ביל טָאה סָאװ

 טרהיפעג תונרקח ןייז םהיא טָאה רשפא ,סייוו רעוו .,"םירקיע , ןוא

 ןופ טלָאװעג "דחא, םייב ןעגניז ןייז טימ טָאה רע ןוא תוקיפס וצ

 ...תֹוקיפס יד ןעביירטרַאפ ךיז
 ןעוועג תולד רערעטיב ןייז זיא ,ןעוועג זיא תודמול ןייז יו סיורג

 רע'תמא ןַא ,רעקנַארק ַא שנעמ א ןעוועג רע זיא וצרעד ,רעסערג ךָאנ

 -רעל וצ גידנעטש טרעטשעג טינ םהיא טָאה ץלַא סָאד רעבָא .שולח

 -מירֶא ןיא טנרעלעג טָאה רע .ערעדנַא טימ ןענרעל ןוא ןיילַא ןענ

 הרות טנערעלעג טָאה רע -- ,רעצ ןיא ןוא תוקחד ןיא טייק

 .ה ממש?
 ענליוו ןיא טנַאקַאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו טימ טלעוו עטייווצ יד

 .הלכש ה ןופ טלעוו יד ןעוועג ןיא

 ןיפ ףסוי לאומש יו ,ענליוו ןופ םיליכשמ עסיורג עטּלַא יד טימ

 ךיז טייהנעגעלעג יד טָאהעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה ,ןַאמלוש ןמלק ןוא

 "ןהעציירד ןופ לענניא א ,גנוי וצ ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ,ןענעקאב וצ

 ?ייז וצ ןעמוק טנעקעג ךיא בָאה יוװ .רהָאי ןהעצרעפ

 ןיא טנעקאב ךיז בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ?ינשמ רעטשרע רעד

 ןוא "קודקד, ןעשיאערבעה ןופ רערהעל רעטשרע ןיימ ןעוועג עקַאט

 רעבָא ,ןעסעגרַאפ ךיא בָאה ןעמָאנ ןייז .קיטַאמַארג רעשיסור ןופ

 רעטרעטאמעגסיוא ,רערַאד ,רעניילק ַַא ,ךיא קנעדעג ןהעזסיוא ןייז
 רע טגעלפ ,םינּפ ןעכילקנערק ַא טימ ,ברָאה ןעסיורג ַא טימ לעדיאו

 רעבָא ענעבירענּפָא טימ לעקער ןעצרוק רעבָא םענעבירענּפָא ןא ןעגָארט
 ...הלכשה ןופ ןמיס ַא -- ,ןעזיוה עגנַאל
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 ןיא רערהעל ַא ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,רע זיא ןעוועג

 ןענייז תוריכש ענייז ןיילק רעדָא סיורג יו .חרות-דומלת רענליוו רעד
 ,נונעג ןיילק ןייז טזומענ רעבָא ןעבָאה ייז ,טינ ךיא סייוו ,ןעוועג
 ,תוקחד ןֹוא טייקמירא רערענעלק ןייק טינ ןיא טבעלעג טָאה רע לייוו

 ,םעד ףיוא נידנעקוק טינ .שוניב 'ר רעטנַאמרעד-עביוא רעד יו
 רע סָאו ,םידימלת עדנעלהָאצ עטַאוירּפ ןייק טכוזעג םינ רע טָאה

 טייצ ענידעל ןייז רע טָאה םעד טָאטשנָא ,ןעגירק טנעקעג טלָאװ

 -ןױלק עמערָא וצ ןעקָאוא עטסיזמוא ןעבעג וצ ןעבענענּפָא
 לערעמיצ ןעננע ןייז ןיא ךיז וצ ןעמענפיורא ייז טנעלפ רע .סעקינ

 ייז ןופ ןעכאמ וצ ןעכוז טנעלפ ןוא ?קָאשיּפינש-ןיילק , ףיוא ץענרע

 ...ןעשנעמ עטעדליבעג

 -מערָא ןיא ,הרות ןייז ,הרות טנערעלעג טָאה ,שוניב 'ר יװ ,רע

 ה רות טנערעלעג טָאה רע -- רעצ ןיא ןֹוא תוקחד ןיא ,טייק
 | .ח מש ?

 ענליוו ןיא טנעקאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו טימ טלעוו עטירד יד

 -ָאס ןופ םייבר עניימ ןענעוו .םזילַאיצַאס ןופ טלעוו יד ןעוועג ןיא

 .ע'טושּפ ץנַאנ א ןיא ךאזרוא יד .ןעדייר טינ ָאד ךיא ליוו םזילַאיצ

 ןעגעו ןוא ,ןעבעל גנַאל ךָאנ ייז ןעלָאז ןוא ,ךָאנ ןעבעל עלַא ייז
 ,ארומ סיוא ,םיחבש ןענָאז וצ ךילרעווש רימ זיא ןעשנעמ עגידעבעל

 +.הפינח יװ ןעמוקסיוא טינ לָאז סָאד זַא
 םייבר עניימ ,ייז ךיוא זא ,זיא ןענָאז זיולב ָאד לי ךיא סָאװ

 ,"דנובג םעד טעדנירגעג רעטעּפש ןעבָאה עכלעוו ,םזילַאיצַאפ ןופ

 ,הרות רעייז ,הרות טנערעלעג ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןעוועגנ ןענייז
 יד ןעטײרּפשרַאפ וצ יבַא ,ץלַא טימ טריקיזיר ןעבָאה ייז .המ שש? ||

 רעלעודיווידניא ןוא רעלַאיצַאס ןופ ןערהעל עיינ גיבייא ןוא עטלַאדטלַא
 -ךָאפ יד ןיא --- ,ןעמרָאפ עיינ ןיא ןערהעל עטלַא יד .טייקניטכערעג
 שוניב 'ר יוװ ,ייז ךיוא ןוא .םזילַאיצָאס םענרעדָאמ םעד ןופ ןעמ

 טנערעלעג ןעבָאה ,רערהעל הרות-דומלת רענידרעקיוה רענעי יװ ןוא
 ןוא תוקחד ןיא ,טייקמערָא ןיא ,הרות רעייז ,הרות טיײרּפשרַאפ ןוא
 | | .ןערהַאפעג עסיורג רעטנוא טפָא ץנַאנ

 ןעועג טינ לָאז ןעבעל ן'םיוא קוק רעייז יו ןעדיישרַאפ ,עֶלַא ייז
 -אפענ טשינרָאנ ,טײברַא רעייז רַאפ טגנַאלרַאפ טשינרָאנ ןעבָאה ,ןייז
 טלעו רעד ןעמוק ייז .טשינרָאג ייז טמוק טלעוו יד .ךיז רַאֿפ טרעד

 ,ץלַא
* 
 יא א

 ערהיא עלַא טימ ,טנעקענ בָאה ךיא סָאװ ענליוו יד ,ענליוו ןיימ

 -- ,טלעוו ןייא זיולב ןעוועג ףוס לכ ףוס זיא ,ןעטלעוו יירד ענעדיישראפ

 .ה מ ש ? ה ר ו ת ןענרעל ןופ טלעוו יד
 .טרעדנעעג םינ ךיז טָאה ,ענליוו ,יז זַא ,ףָאה ךיא



 יסצַאטסַאלַאב ! ב

 .ע נג ליוו

 ןןערָאי ןופ שינעפיט ןופ רימ וצ טמוק ,ענליוו ,ןעמָאנ ןייד
 -- ,טלַאטשטג ןייד ןופ טמיורטעג ריד ןופ טייוו בָאה ךיא ןעוו
 ,טלַא טסיב ,סייוו ךיא ,םערָא טסיב ,סייוו ךיא

 ,ןורָא טינ ,גנַאגרעטנוא טינ --- רימ וטסגניירב עמַאמ ַא יו רָאנ
 .ןערַאבעג ןיימ ןופ גָאט רָאנ

 -- ןןעמורב ןעגידעילַאװכ ןיא ,טציא ןיימ ןופ ןעסַאנ יד ,טָאטש יד

 ןםיוצ ַא ייב ךיז רַאש ךיא :טכַאד רימ ךָאק ןעטימ ןיא

 -- ,םיוב"םלוע'תיב ,אטיל ןיא םייח ַא

 ,ןעמונעצ ךיז תכורּפ ַא יװ טָאה סָאװ ,דנַארילעמיחה א

 .ןעמוקעג ריד ןופ זנוא וצ זיא סָאװ םורג ןדעי טימ

 -- ,ץהעש יד ךיז ןעטייב'ס ואוו ,טקַארט ַא ייב לטעטש ַא

 ! םולש םכילע -- { םולש -- טהעג חרוא'נַא
 ! םולח רעכילרעדנואוו ,ָא ?ןענַאװ ןופ

 -- עָארנ ןיא ךיז ןעקוט ןעניוא יד ,דרָאב יד טעלג עדייז רעד

 .ןואנ ם'נופ להוא םעד ןהעזעג ,ןעוועג זיא חרוא רעד

 -- ןעטכיש ףיוא טכיש 8 ,ייווצ ןוא םנייא ,סעדנעגעל

 ,סעציילּפ ענייז ףיוא קַאז ַא טימ ןואג רענליוו רעד ---

 ,סעצייל ייב ןעטעשזדנַאלברַאפ דרעפ ַא טריפ ןואג רענליוו רעד --

 ,ןעטכידעג"ןערעטסניפ ַא ,דלַאװ ַא ןיא ןואנ רענליוו רעד --

 .ןעטכירוצּפָא תולנ ןענעװ ףיוא קעװַא זיא ןואג רעד ---
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 ---ןעשטייב ןופ שטשיווס ךיז טרעה'ס ואוו ,טקַארט ַא ייב לטעטש ַא |

 ןעטקַא ערעווש ףיוא קעװַא ךיז רעדער ןעלקייק סע

 ,ןעסקַאװענסױא ןיוש -- ךעלקינייא יד ,טיוט ןיוש זיא עדייז רעד

 --ןעשטייד עצנַאג יו ,םורַא טהעג גרַאװגנוי סָאװ טצכערק עכַאב יד

 .ןעשטייט עיינ רָאנ ,עטלעצרַאװרַאפײטלַא רעטרעוו יד

 ,ןעגנאגעגפױא ןעמַאנ 8 עלטטטטש ןיא זיא רעדיו ןוא

 .ץילב ןופ טייקגידיינש רעד טימ ןעמוקעג

 ,ץירק א טיג ןעצרַאה ןיא !עקשריה ,לעשריה --

 ,ןעגנַאגעג שרַאמ 8 ןיא ןעמ זיא ענליוו ןיא -- ! לייצרעד ,לייצרעד --

 ןעננאהעג ן'טרעקעל ןעמ טָאה ענליוו ןיא

 ;ןענױא יד טימ ןערעה רעדניק יד ,ךיז ןע'דוס סעטַאט יד
 ,ןעיַאלָאקינ ןעגעג ןעהעג ןעגנוי רענליוו יד --
 ץצנַאג יד ףרַאד ןעמ זַא ןעגָאז ,רעטסוש ,רעדיינש יד --

 -- -- -- ,ןעיירפַאב טלעוו
 ,ןעגיובעגנייא ןעטױלּפ רעבירַא ,עשיווטיל ךעלטעטש רעבירַא
 .ןעגיובנעגער א טיײרּפשוצ ךיז טָאה

  ןערהָאי עיינ ןעפיול סע ,רענעצלַאזועג םי רעד טשיור סע

 -- ,טלַאטשעג ףיוא ןעטיבעג ךיז טָאה טלַאטשעג

 ,טלַא טסיב ,סייוו ךיא ,טערַא טסיב ,סייוו ךיא
 ,ןורָא טינ ,גנַאגרעטנוא טינ --- רימ וטסנניירב עמַאמ ַא יו רָאנ
 .ןערָאבעג ןיימ ןופ גָאט רָאנ



 .ןָאסלעדנעמ .ט

 ,סעיציזָאּפ ערהיא טסעפ טלַאה ענליוו

 ןעשיוצ ףמַאק ןעשירָאטסיה םעד ןיא

 טליּפשעג ענליו טָאה תודגנתמ ןוא תודיסח

 -ַאר .םידגנתמ ןופ גנוטסעפ רעד ןופ לָאר יד

 -סיד עגיטסייג ,רעיודסיוא ,תונשקע ,םזילַאנָאיצ
 עטסניטכיוו יד ,םינמס-טּפיוה יד ןענייז ןילּפיצ

 ףיוא ,טדָאטש רעגיזָאד רעד ןופ ןעטפאשנעגייא

 ןוא גיטסייג רעזנוא ןיא טָאה ןעלױּפ ליפיוז
 -מעט ,טעּפמיא טבארבעגניירא ןעבעל שיטילָאּפ
 טָאה ליפ ױזַא ףיוא ,גנורעטסייגאב ,טנעמארעּפ

 .ןעליוו ןוא ?לכש טימ טריטנעמעצ לָאמעלַא ענליוו

 ןעמונעגנָא טָאה ןעבעל רעזנוא ,ייברַאפ ןענייז רעטרעדנוהרהָאי

 -עוואב-רעטייברַא עשידיא יד ןערָאװעג ןעריובעג זיא'ס .ןעמרָאפ עיינ
 עשידיא סָאד ,רוטַארעטיל עשידיא יד טלעקיװטנַא -ךיז טָאה'ס ,גנוג
 טיהעגניא טָאה ענליו -- ,רעטַאעט שידיא ,ןעזעוו-לוש ענרעדָאמ
 ,עיציזָאּפ רהיא

 טכארבעג ןעבָאה ושָאטאּפָא ,נרעבמָאנ ,גרעבנעסייוו ,ׁשַא ,ן'רּפ
 ןעמֹוק רעייז .,רוטַארעטיל רעיינ ַא ןופ גָאזנֶא ןענידמערוטש םעד
 ןעועג זיא ןעניישרעד רעייז .טײקגיטסַאה ַא ךיז ןיא ןענָארטעג טָאה
 ,עירָאלג עשיטנַאמָאר ַא טניישעג טָאה ייז רעביא ,סָאטַאּפ טימ לופ

 ןיא ןעסירעגניירא טרָאװ רעייז ךיז טָאה ןעלקניוו ענעדיישראפ ןופ

 טסיירד טנַאלש סָאװ ,עילַאװכ ענעלָאװשעגנָא ןא יו ,ןעבעל ןעשידיא
 .סענערב יד ןָא דליוו סָאװטע ןוא

 ַא ,טײקטריזינַאנרָא ,טייקטסואוואבליצ טכארבעג טָאה ענליוו
 ַא ןעבענעג ,טמיוצעג רהיא טָאה ענליוו -- ,ןעזיװַאב ךיז טָאה עיכיטס
 ,געוו ַא ,גנוטכיר

 -ענער רעד ןופ ?ייט-דנאטשאב ַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד

 ךיז ןעבָאה'ס .ןעסַאמ ענשַאּפערַָאה עשידיא יד ןופ גנונעוואב-סנאפ

 -ראפ ןעוועג רעטרעדנוחרהָאי עצנאג ןענייז עכלעוו ,ןעלַאװק טנעפעעג

 טרַאּפשעג סע טָאה םוטעמוא ןופ ,ןעזיוואב ךיז טָאה עפש ַא ,טּפָאטש

 .סקואווסיוא ,םענרַאפ ,טייקשירעפעש טימ
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 ענעזָאלרַאפ ןוא עטרַאדראפ טלַא ןעהילב ןעביוהעגנָא ןעבָאה'ס
 טָאה ענליוו .ט'רוכיש'רַאפ טָאה גנילהירפ ןופ דיירפ יד .רענטרענ
 -ָאנוצ ,עזָאלמרָאפ יד טכוזעג ןעמ טָאה טרָאד .טייקרעטכינ טכארבענ
 .סעגערב ןופ ןעצענערנ ןיא ןעננערבוצניירא ןעכייט ענעס

 -עג גיטייצכילג טעמכ ןיא ןעזעוולוש עכילטלעוו עשידיא סָאד
 ,ןעליוּפ-ןיורק) ןעלױּפ ןופ ןעלייט ענעדיישראפ ןיא ןערָאװעג ןעריוב
 רעד ןעוועג זיא ןעדיישראפ יװ -- ךָאד ןוא ,(ןילָאװ ,טנעגעג רענליוו
 ! נעוו

 יו ןעבָאה ,גנודניבראפ רעלענָאיצַאזינַאנרָא םוש ןהִא ,שיכיטס
 .ןעלױּפ-ןיורק ןיא ןעלוש עשידיא טיובעג ךיז ןעגער א ךָאנ ןעמָאווש
 ןערָאװעג ףייר זיא'ס .ךיז רַאפ תבש טכַאמעג טָאה עלעטדעטש סעדעי
 ןַא רהיא ןיא ןעסינניירא ,לוש ענעגייא ןַא ןעבָאה וצ שינפרעדאב יד
 -ערָאה ןוא רעטייברַא עשידיא יד ךיז ןעבָאה -- טלַאהניא םענענייא

 פעניצ ךָאנ לעניצ ןענָארטעג ,טייברַא רעד וצ ןעמונעג ןעפַאמ ענשַאּפ

 טָאה'ס .דניק-ןעסַאמ ןעשידיא ן'רַאפ םייה עגיטסייג יד טיובעג ןוא
 ,ןינב רעצנַאג סלַא ,"ןעזעוו-לוש , ףירנַאב רעד טריטסיזקע טשינ ךָאנ

 יד ,טעװעשובעג ךָאנ טָאה המחלמ יד .םעטסיפ ענעסָאלשעג ַא סלַא
 ןעלוש רעוועשראוו יד ףיוא ,טרעוושראפ רהעז ןעוועג זיא גנודניברַאפ
 ןופ רעפעש םעד ,ץרּפ ,.? .י ןופ םעטָא רעסייה רעד ןעגעלענ ךָאנ זיא
 ,לוש רענרעדָאמ רעזנוא

 ןיא זיא'ס .טנַאה ןיא { ַא 7 פ ַא טימ טיובעג טָאה ענליוו

 .טייקטנעכערעגסיוא עשירענעשזניא עסיוועג ַא ןעוװעג טייברַא רעד
 עטרעטסיינאב ןופ טײקשיטסַאטנַאפ יד טשרעהעג ךָאנ טָאה ןעליוּפ ןיא

 -הַאפרעד ןופ טײקטכַאזַאב יד טנַאמראפ ןיוש טָאה ענליוו ,רעביוהנָא
 םעד ,גנואווש םעד סָאד טרענעלקרַאפ רשפא .ןעשנעמ ערעטלע ,ענער
 ןעבָארנעגנייא רעפיט טייברַא אזַא ןיא רַאפרעד רעבָא ,הילפ-רעלדָא

 | .דרע רעד ןיא
 ננונעקרענא רעש'הכולמ ןופ גנורעדָאפ יד טכארבעג טָאה ענליוו

 ןעלױוּפ ןיא טָאה ּפיצנירּפ רעגיזָאד רעד .ננונעוואב-לוש רעזנוא ןופ
 רהיא טָאה ענליוו ,גנורעדָאפ עשיטילָאּפ עלעיּפיצנירּפ ַא יו טבעלענ

 .טײקלעוטקַא ,טעטילַאער ןעבענעגוצ

 -רַאֿפ ןענייז עכלעוו ,ןעמענ ייווצ --- ןייבשריה ץרּפ ,ץרּפ ,ל .י
 עשירעלטסניק ,עיינ סָאד ןעפאש וצ ןעוואורּפ ענינוצסיורנ טימ ןעדנוב
 ךיא .םענרַאֿפ רעטסיירד ,ןעננוזָאל עטהילנעגנָא .רעטַאעט עשידיא

 -ארד ַא ןופ ענַארפ יד ןעוו ,1908--1912 עכָאּפע יד ךיז ןָאמרעד

 -דנהעצ .גנונדרָא-נָאט ןופ ּפָארַא טשינ זיא רעטַאעט שידיא שיטַאמ
 ןעלייפ עגיציּפש טרעדיילשעגנ ןעבָאה רעוט-רעטייברַא ,רעביירש רעניל
 ,עסיורג טלעקיוטנא ןעבָאה ייז ,רעטַאעט-דנוש ןעשידיא םעד ןיא
 ןעדנוצעגנָא ןעבָאה ייז .רעטַאעט םעיינ םעד ראפ ןעמארנָארּפ עכייר
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 -ענמורא טָאה ס .רערעהוצ רעטנעזיוט ,רעטנעזיוט ןופ רעצרעה יד

 וצ יז ןעװאורּפ עלַא .ויטקעּפסרעּפ עניברַאפ ,ענהעש ַא טעשזדנָאלב

 .טשינרָאג טימ ךיז ןעזָאלעגסיױא ,ןערָאװעג ןענורוצ ןענייז ןעריזילַאער

 --- טריזילַאער יז ןוא עעדיא יד יד ךיז ןיא טּפַאזעננייא טָאה ענליוו

 -רעביא ןעשירָאטסיה ַא טיידאב עכלעוו ,"עפורט רענליוו , יד ןעפַאשעג

 .רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג רעד ןיא ךורב

 ידכ .רוטלוק רעשידיא רעד ןופ ר ע 5 סט ַא ז רעד זיא ענליוו

 ןעביילקפיונוצ ,ןעלמַאז רַאפ רעיודסיוא ,דלודעג םעד ןעגָאמרַאפ וצ

 ,םזיציטּפעקס ןימ ןעדעי ןופ יירפ ןייז ןעמ ףרַאד ןעטרעוו ענעּפַאשעג

 .טסנרע ןעטרַאה טימ ןעגנירדכרוד ךיז ,תוקפס ןייק ןענָאמרַאפ טשינ

 -עפוצ טשינ .ענליו טגָאמראפ ןעכירטש-רעטקַארַאכ עניטסיינ יד טָא

 ,טוטיטסניא ןעכילטפאשנעסיוו ןעשידיא םעד טרָאד רימ ןעבָאה גיל

 .װ .א .א קעטָאילביב-ןושַארטס יד

 -םומ ןופ ײטרַאּפ יד סָאװ ,טייקנילעפוצ ןייק טשינ רשפא זיא'ס

 -- רעטקַארַאכ ןעשיטילָאּפ ןעקרַאטש ןופ ,עיצַאזינַאנרָא רעטפַאחרעט

 ןעטלַאטשעג יד .ענליוו ןיא ןערָאװעג טעדנירנעג זיא --- "דנוב , רעד
 ןיא ןערעּפרעקראפ יקסווָאסַאק רימידַאלוװו ,חנ ,רעמערק ידַאקרַא ןופ

 ןופ םזילַאער ןוא טייקשיטקארּפ ,טייקנעטלאהענסיוא ,תונשקע יד ךיז

 | ."דנוב,

 -רַאפטסבלעז רעסיורג ַא טימ ןעננוניישרעד ףיוא טמענ ענליוו
 טשינ ךיז ןעק ןעמ ןעכלעוו ןהֶא ,טיורב ץראווש יוװ ,טייקכילדנעטש

 .ןהענַאב

 ?טדָאטש רעניזָאד רעד ןיא דוס רעלעיצעּפס ַא סעּפע טניל וצ

 רעד ןופ גנודנירג רעד ןופ ןעדנענעל יד ןיא ןעכוז םהיא ןעמ ףרַאד יצ

 םיור ןעטלַא ןופ גנודנירג רעד ןענעוו ןעדנענעל יד יו יױזַא ,טדָאטש

 -טלעוו רעניזָאד רעד עירָאלג עלעיצעּפכס א ןעבענוצ טלָאזעג טָאה

 רעד ןיא לכ םדוק ןוא ,ךס ַא ןַארַאפ ןענייז תוביס ,ןיינ --- ? טדָאטש

 רעד זיא ָאד טשינ .ענליוו ןופ עגַאל רעשיטילָאּפ ןוא רעשיפַארנָאעג

 .ןעדנעטשמוא עניזָאד יד יונעג ןעלקיװאוצרעדנַאנַאפ טרָא

 .ךיז ןעצנענרעד עשראוו ןוא ענליוו

 ןפוא םושב ףרַאד ,ענליוו ןעגעוו טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד

 .רענליוו יד דובכל עדער בוט-םוי ַא יװ ,ןערעוו ןענַאטשרַאפ טשינ

 יד יו טקנוּפ ,גנולקיוטנא ןופ געװ םענענייא ןַא טָאה ענליוו

 עכלעוו ,םרָאפ עסיוועג ַא ןעבָאה ןעננונעוואב עשיטילָאּפ ןוא עניטסייג

 רעכלעוו ,טשינ ןיא ענַארפ יד .ןעבעל ןעשיליוּפ ןיא ןָא ןעמענ ייז

 ייז זַא ,רָאלק ןיולב ןזיא רימ רַאֿפ .רענהעש ןֹוא רעסעב זיא ךרד
 .ךילצעזנעגעג טשינ רעבָא ,ןעדיישרַאפ ןענייז



 ןעזײר הרש

 .ענליװ וצ גנַאזעג ַא

 קנַארעג רעד סָאװ ,יױװַא טוג זיא'ס

 ןענַאב ןייק ןוא ןעפיש ןייק ףרַאד רע
 רעהפיוא ןהָא טהילפ ןוא טחילפ ןוא

 ןענַאד ןופ ץלַא

 ,עגנוי ,עטלַא ,ענליוו ,ָא ,ריד וצ
 -- עיינ ,עגנוי גיבייא
 ,עגליוו א ,ריד וצ

 .עיירטעג וד טַאמיײה ןוא טָאטש

 סעװַאל ענייד ףיוא
 ,ןייטש ןופ ןוא ץלָאה ןופ
 ךילטימעג ,גיאור יו
 ןהעג וצ זיא ייז ףיוא

 ןעסַאג עשימייה ךרוד
 קנַאדעג ןיימ טנַאּפש סע
 ,רעליטש ,א ,רעליטש ַא

 ,גנַאנ ןיא ךיז לייא טשינ

 ,רענליוו ןוא עקנַאילוהַאּפ
 -- קירב רענירג דלַאב ןוא
 ,רעיירטעג ָא ,קנַאדעג

 ..קירוצ לענש לייא טשינ |

 קרַאמ רעקשיקול ןוא
 ,טלעטשרַאפ בוט לכ טימ זיא
 ,גיליב ױזַא ץלַא ןוא
 ,טלעג זיא רעייט רָאנ

 ,ןעפיוק ָאד סעלַא טסנעק
 -- זעק ןוא לעּפָאטרַאק
 סענַאזַאװ וליּפַאז
 .זעב ןעגיטפוד ןוֿפ

 ןקנַארעג ןיימ ,ָא
 ! גנַאזעג רימ טסגניירב
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 רעגנעל ןערעיוד לָאז
 ,גנַאג רעד ענליוו ךרוד

 ,קרַאמיץלָאה רעד זיא טָא ןוא
 .טנאקאב ןוא ביל ץלַא
 ,עיירטעג ,רהיא טכַאמ סָאװ
 ? דנַאל ןיא םע טהעג יו

 ,האל לחר טכַאמ סָאװ
 ? ךָאנ ןוא ,הנח ןוא
 -- הטנרפ תונאד ןיא
 ? ךָאװ יד ּפָא טבעל ןעמ

 קרַאמיץלָאה ןופ רעבייוו יד
 -- טינ ךיז ןעגָאלקַאב
 ּפָא טָאנ ןעמ טקנַאד ץלַא רַאפ
 .טימעג ןעליטש ןיא

 ץלָאה עלעגעו 8
 .טכַארבעג רעױּפ א טָאה

 םינוק יד ןעקוקַאב
 .טכַארטרַאפ הרוחס ןייז

 ןעפיוק ןעמ זומ ץלָאה
 ןרעטניוו ייס ,רעמוז ייס
 -- ןענעקירט ךיז ןעלָאז יז
 .רעטניצ יוװ ןערעוו ןוא

 ץלַאה ןופ רעיופ רעד
 .ךיז ייב ןסחי ַא זיא
 הרוחס ןייז ןעפיוקרַאפ
 .ךינ טינ רָאנ ליוו ר

 ךיז טפעלשעג ענליוו ןיא
 ,ןעליימ רעגילרנעצ רַאפ
 רעטציא רע לָאז סָאװ וצי
 ?ןעלייא ןוא ןעגָאי ךיז

 ניטיינ רע ףרַאד טלעג סָאד
 -- ןעלָאצַאב רעייטש םעד
 ןרָאק עלעטכַא ןַא
 .ןעלָאמ ןערהיפ להימ ןיא
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 ןַאהרַאפ זיא טלעג ן'פיוא
 ,רעכעל רעטרעדנוה
 ןֿפָאק ןץ'פיוא רָאה יו
 ..רעכעד יד ףיוא יורטש יו

 רעיוּפ םעד ךיא העז
 ..טימעג ןיא גרָאז טימ
 רעטייוו ןהעג ךיז זָאל ןוא
 ..םירט עגילייא טימ טשינ

 ,ןייא סָאנ ןוא םיוא סָאג
 ןסיוא םָאג ןוא ןייא סָאנ
 ףיוה לוש רעד זיא טָא ןוא
 .זיולק ט'נואג םעד ןוא

 לעכלוש ט'רתטא הרובד
 .סַאג טשידיא יד ןוא

 ,ךיא ףערט ךעלרעדניק
 ,סַאלב ןוא עטרעצראפ

 ,ףיוהכרוד רעד זיא טָא ןוא
 ןןעוייא ןוא רעדיילק טימ
 ,גרַאװטלַא ןופ ןעקיטנַא

 !ןעוײװַאב ַאד ןעק ןעמ

 ,ןעגָארק רענעמוג ַא
 ,טוה רענעפירוצ ַא
 .ןהרוחס ַא ָאד ץלַא זיא'ס
 .טוג ַאד זיא ץלַא

 ,טנעקירטוצ גרַאװכוש
 ,טהערדוצ ןוא טמירקוצ
 --- סעמַאמ ָאד ןעפיוק

 ,..דיילק ַא ןוא דמעה עטלַא ןַא |

 ןעטיילק ענעּפָא ייב
 ןעטרַאװ ןוא ןעייטש םירחופ
 ,הנוק ןעטונ א ףיוא
 -ןעטרַאגעג גנַאל םעד ףיוא
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 ןעפָארטעג ךיא בָאה טָא
 .ביל יװ ,רעטסוש ןיימ
 ןעגנערבראפ גנאל ןע'העש
 .ביטש ןייז ןיא געלפ ךיא

 ןערעה רימ ןעוועג םיל זיא'ס
 ,רייר ענולק ענייז
 ןענַארפ טטסרעװש יד ףיוא
 ,דײשַאב ן'טושּפ ןייז

 א
 וצ

 ,ביל'כ ןעמעו עלַא יד ןוא

 -- ןעגעקטנַא רימ ןעמוק
 -- רהיא טבעל יװ :;טגָאז ,עיירטעג ,ָא
 ןענערפ ןעדעי ךיא ליװ

 רעטסעווש ,רעדורב ,עלַא ,עלַא
 ןעהעג ייז יו ךיא העז
 ןעניוושטנא טרעוװ טפַאשקנעב ןיימ ןוא
 .ןעהערפ רעדיוו ךיז ןעק'כ

 ןעמוקעג רעריוו ןוא
 .קעטָאילביב ס'ןושַארטס וצ
 ,עיירטעג ענליוו ,ָא
 .קעװַא טשינ ריד ןופ ןיב'כ

 ןעױַאטנַאפ ןיימ רעלענש
 ןרעדיוו ענליוו רעביא ןַאּפש
 ןעטייוו ןופ םורעג ַא יוװ ןוא
 .רעדיל יד טָא רהיא גָארטרעד

 ,גיצרַאה ןוא ע'טושּפ
 -- ןעמַאמ א וצ ןעסורג יו
 ,ענליוו ,ריד רימ ןעקיש
 .ןע'מי עטייוו יד ךרוד

 .עביל זיא טבעװרַאפ דיל ןיא
 .ןעגיװשטנַא טשינ ָאד טרעוװ יז

 ןעצרַאה ןעדעי ןיא יװ ױזַא
 .ןוגינ סעמַאמ ןטנניז טּביילב

 1084 ,רעבָאטקָא ,קרָאי וינ



 ,ןיועל וחירמש ,רד

 ,ענליו ץא געט עגיד'בוט-םוי ענײמ

 סָאד ןענייז ןעבעל ןעכילנעורעּפ ןיימ ןיא

 ייױוצ עּפַאנק רָאנ .ןערהאי ענידריווקרעמ ןעווענ

 ןעו .ענליו ןיא טכארבענוצ ךיא בָאה רהְאי
 -עג טלָאװעג רהָאי ייוצ יד רעבָא טלָאװ ךיא
 ענעבירשעג עניימס ןיא ץַאלּפ ?יפ יױזַא ןעב

 ,טסייה סָאד ,ןענידרַאפ ייז ?יפיוו ,תונורכז

 ןיא ןעמענרַאפ ייז ל?ליפיו ,ץַאלּפ ליפ ױזַא

 ןענעוװ טזומעג ךיא טלָאװ ,ןורכז ןיימ

 ךיא ןעו ןוא .רעכיב ןעביירשנָא ןיילַא ייז

 טלהיפעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא יירטעג ןעבעגרעביא טנעקעג טלָאװ

 -עג טזומענ רעכיב יד ןעטלָאװ ,רהָאי ייווצ יד ןיא טבעלעגכרוד ןוא

 .עזָארּפ ןיא טינ ןערעוו ןעבירש

 ןופ רעדעי טָאה םיבוט-םימי עטסקיפעגנ עניימעגלַא יד רעסיוא

 ייז ןענייז לָאמטפָא .ןעבעל ןיא םיבוט-םימי ענענייא ענייז זנוא

 .גנַאל-ןערהָאי ךיז ייז ןעהיצ רעבָא ןעטלעז ,ערעצריק לָאמטּפָא ,עצרוק
 עצנַאנ ןעניוצעג ךיז טָאה רע ןוא ענליו ןעוועג זיא בוט-םוי ןיימ

 .טייצ עגנַאל ךילנהעווענרעסיוא ןא בוט-םוי ַא רַאפ -- רהָאי ייווצ

 ןופ ןובשח םעד ןעכַאמ לָאז זנוא ןופ רעדעי ןעוו .סָאװטע ךָאנ ןוא

 ,דחא רועמ טינ רָאנ זיא טייצ רעזנוא זַא ,ןהעזנייא רע טעװ ,געט ענייז

 טפֶא ץנַאנ ןוא ,ןרעק רהיא ןוא ץכאלָאש רהיא טָאה יז ךיוא זַא

 וצ ןעמוק רימ רעדייא געט ןופ לייצ עצנַאנ ַא ןעלישּפָא רימ ןעזומ
 ,ןעבעל ןופ תלוסּפ יד ןענייז נעט עטלײשענּפָא יד .גָאט ןעגידנערעק ַא

 .ןובשח רעזנוא ןופ סיורא ייז ןעפרַאו רימ ןוא

 ץכילטע ןעטייב וצ ןעמוקענסיוא ענליוו זיב ךָאנ ןיא ןיילַא רימ

 חכיבס רעד וצ גנוסַאּפוצ יד טָאה לָאמ סעדעי ןוא ,הביבס ןיימ לָאמ

 ,תוחכ ענעפרָאװעגסיױרא ,טייצ יא ,תוחכ יא רימ ייב ןעסערפענפיוא

 רָאנ ןערָאװעגנ טעדנעוװשראפ ןענייז ייז לייוו ,טייצ ענעפרָאװעגסיורא

 ןהֶא ןערהָאי ןעוועג ןענייז ענליוו ןיא רהָאי ייוצ יד .תונכה ףיוא

 -סיוא רימ ייב ןיא ייז ןופ נָאט ןייא זַא ,טינ קנעדענ ךיא  ,לַאפנייא

 ךיז ךיא בָאה ןֵא טנעמָאמ ןעטשרע ןופ .הלטכ? ןערָאװענ ןעבענעג
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 בָאה ךיא .ןעשנעמ ערהיא טימ ןוא הביבס רעד טימ סנייא טלהיפעג

 רהיא ןיא ךיז בָאה ךיא לייוו ,רהיא וצ ןעסַאּפוצוצ טכיורבעג טינ ךיז

 גידנעטש ןיב ךיא זַא ,ןעמוקעגרָאפ זיא רימ ןוא ,טסַאּפעגניירא ךיילנ

 רענליוו ןיימ ךיא קנעדעג רעבירעד .רהיא טימ ןעסקאוועגנייא ןעוועג
 נידנעטכא טינ ,ןעבעל ןיימ ןיא עטסגנעל יד ןופ ענייא יוװ עדָאירעּפ

 רעדָא רעוועשראװ ןיימ ראפ רעגנעל טינ ןעוועג ןזיא יז סָאװ ,ףיורעד

 רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןיימ ןופ טפלעה א יו רעצריק ןוא רענדָארג

 | ,עדָאירעּפ

 -נעסַאּפ ןייק ןיפעג ךיא -- ענליו ןיא טלהיפעג רימ בָאה ךיא

 טַָאהעג ביל בָאה ךיא .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו --- טינ קורדסיוא ןערעד

 י" ןעפֹורעגנָא טסיזמוא טינ טרעוו עכלעוו ,טפַאשדנַאל רענליוו יד

 עכלעוו ,רעסעלש רענליוו יד טַאהעג ביל בָאה ךיא .ץייווש עשיווטיל
 בָאה ךיא טייהנעגנַאנרַאפ רעצלָאטש ַא ןופ טנַאזעג תודע ןעבָאה

 עטלא יורג יד טימ ןעסַאנ עלָאמש רענליו יד טָאהעג ביל ןליּפַא

 -לעטימ יד ןיא רעיושוצ םעד ןענַארטעגרעבירַא ןעבָאה עכלעוו ,םינינב)

 םעד טָאהעג ביל ךיא בָאה ץלא יו רהעמ רָאנ .,תורוד עכילרעטלַא
 טנעוו יד ואוו ,ןעזיולק עטלַא טימ עטעוװעקיּפעגנָא ,ףיוה-לוש רענליוו

 -ַאמטַא ןַא ואוו ןוא ,ןענרעל ןופ סייווש םעד טימ טּפַאזעגנָא ןענייז
 ס'ארמנ יד רעביא ,סעלַא רעביא טבעווש הרוסמ רענילייה ןופ ערעפס
 -נןעטש יד ןוא קנעב יד רעביא ,םירפס עגיכייב-בָארג ערעדנַא יד ןוא
 ענרעפוק יד רעביא ,טייקניבייא רעד רַאפ יװ טיובעג וויסַאמ ,סרעד !

 ,טייקטלא ןופ טרעדָאעג ךילנירג ,ןעסַאפדנַאה ןוא תורונמ ,רעטכייל
 ןײֿלַא הניכש יד ואוו ,סנעוויוא עלַאטנעמַאדנופ עכיוה יִד רעביא ןוא
 ןוא טכענ-רעטניוו עגנַאל יד ןיא ךיז ןעטלַאהַאב וצ טַאהעג ביל טָאה
 בָאה גנַאלןעדנוטש .המשל הרות ןענרעל ןעדיא יו ,ךיז ןערעהוצ
 וצ זיולק ןופ ,ףיוה-לוש רענליו םעד רעביא ןהענמורא טנעקעג ךיא
 טלהעצרעד רעכלעוו ,ןוגנ-ארמג ןעטלַא םעד וצ ךיז ןערעהוצ ןוא זיולק
 ךילניײשרהַאװ טלהיפ םעט ןעבלעז םעד .ןעטייצ עטלַא ןופ תוישעמ
 יד ןעשיוצ םורא טריצַאּפש רע ןעוו ,ליּפשייב םוצ ,רעדנעלננע ןַא
 ענייז טימ ףיוה-לוש רענליו רעד .דרָאּפסקָא ןייז ןופ סעשזדעלַאק
 .קלָאפ-תולנ ַא ןופ דרָאּפסקֶא רעד ןעוועג זיא ןעזיולק

 ,רניירפ עיינ עניימ
 עניימ ןופ זיירק ןעגנע םעד טימ ךילקילג ןעוועג ךיוא ןיב ךיא

 -קארּפ יד ןערהיפוצסיוא ןעמוקעגסיוא ןיא רימ עכלעוו טימ ,דניירפ
 רעד ןיא ץַאלּפ ןעטשרע םעד  טייקניטעט ןיימ ןופ ןעבַאנפיוא עשיט |

 ךילטנענייא טָאה רע .גרעבדלָאג בייל קחצי ןעמונרַאפ טָאה עּפורג
 -םעשַאב ליפ א ןעוועג ןיילַא זיא ןוא טלעוו רעשי'רחוס רעד וצ טרעהעג
 סָאװ ,זיוה א ןעדנירג ֹוצ ןענַאטשרַאפ רעבָא טָאה רע .רחוס רעטניט
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 ןיא טייקניטסייג רעשידיא רעד ןֹופ טקנוּפלעטימ רעד ןערָאװעג זיא

 -יַאכימ לעשאר ,יורפ ןייז ."םימכחל דעו תיב , רעגיטכיר א ,ענליוו

 ,"הידוהימ עיצַאזינַאנרֶא רעד ןופ ןירערהיפ יד ןעװעג זיא ,אנווַאל

 ,ךאלדיימ רַאפ ןעלוש עשיאערבעה ענרעדָאמ טעדנירגעג טָאה עכלעוו

 טָאה ןזיוה ס'גרעבדלָאג ןיא .ןיוה ענעפָא ןַא טרהיפעג טָאה יז ןוא
 טרָאד טָאה רע ןוא ,טלָאװעג רָאנ טָאה רע ןעוו ,ןעמוק טגעמעג רעדעי

 ַא ןעּפַאכ וצ טסענ גונעג יא ,ןעקנירט יא ,ןעסע יא ןענופעג גידנעטש

 -נענייא עגידריווקרעמ ַא ןעסעזאב טָאה גרעבדלָאג בייל קחצי .,סעומש
 טימ טייצ ןייז ןופ רעכעל עלַא ןעליפסיוא טנעקעג טָאה רע .טפַאש
 טייצ ןייז ןעטלַאּפש טנעקעג טָאה רע ,רהעמ ךָאנ .טייברא רעכילצינ

 עש'להק עֶלַא ןיא .נעט ףניפ ןופ טײברַא גָאט ןייא ןיא ןָאטּפָא ןוא

 -ענסיוא טינ הפיסַא עגיטכיוו ןייק ,טנילייטאב ךיז רע טָאה םינינע

 רעד טימ ןעבענענּפָא ךיז רע טָאה ץְלַא יװ רהעמ רעבָא .ןעזָאל

 -טנענייא רהיא ןעוועג גנַאל ןערהָאי ןיא ןוא גנוגעוואב רעשיטסינויצ

 -נעטש ,ןעדיישאב ןעבילבעג גידנעטש רע ןיא ייברעד .,רערהיפ רעכיל

 ןענעייל ֹוצ טייצ ןענופעג ךָאנ טָאה ןוא .,ןעטָאש ןיא ןענַאטשעג גיד
 ןיא ייס ,שיאערבעה ןיא ייס ןעגנוניישרע עשירַארעטיל עטסעיינ יד

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,ךוב יינ ַא סיורא סעּפע ןיא ,ןעכַארּפש ערעדנַא

 ןעמ ןעק ן'גרעבדלָאג בייל קחצי ייב ,טסואוועג ןעמ טָאה ,םשוד ַא
 .טנעיילענכרוד ןיוש סע טָאה רע .ןעניפעג ךוב סָאד

 ןייז ןעוועג זיא טייברַא רעשיטקארּפ רעד ןיא עציטש טּפיױה ןייז

 ךיוא .רעקימעכ ַא ףורעב ןופ ,גרעבדלָאג סירָאב ,רעדורב רערענניא

 -סטייברא רעכילריטַאננוא ןַא ךרוד טנעכייצענסיוא ךיז טָאה רע

 ליפיו טיײברַא ןעפרַאונָא םהיא ףיוא טנעקעג טָאה ןעמ .טפַארק

 רעדורב ןייז ןוא ,ליפוצ זיא'ס זַא ,טגָאלקעג טינ ךיז טָאה רע ,ליוו ןעמ

 ןהִֶא ןוא רועיש ַא ןהֶא טײברַא םהיא ףיוא ןעפרָאװעג עקַאט טָאה

 טָאה רע ךיוא .לושיינ ידַאקרַא ןעווענ ןיא רעטירד רעד .תונמחר

 -קרעמ ןעוװועג ןענייז סָאד רעבָא ,טלעוו רעשי'רחוס רעד וצ טרעהעג

 ןיא רעכלעו ,ּפיט א טלעטשענרָאפ ןעבָאה ייז ;םירחוס עגידריוו

 יד .ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעדנואוושרַאפ טייצ רעטצעל רעד ןיא

 יירפ ןענעק ֹוצ ידכ ,לעטימ ַא סלַא רָאנ טנידעג ייז טָאה יירע'רחוס

 .קלָאפ ןעשידיא ןופ ןוא עדניימעג רעד ןופ ןעסערעטניא-??כ יד ןעניד

 ערהעל רעד יירט ןעבילבעג ןיא ,"השמ ןב, רענעזעוועג ַא ,לושיינ

 דנַאברַאפ םעד ןופ יו םעדכַאנ ךיוא "םעה דחא, רעטסיימ ןייז ןֹופ

 ךָאנ טרעהעגנ ןעבָאה ןיירק ןעבלעז םוצ .ןעבילבעג טינ ןמס ןייק ןיא

 טפָא ייז ןענעלפ רימ ןוא ."השמ ינב , עגילָאמַא יד ןופ עגינייא
 -רעד יירד יד רעבָא .ןעננוטַאראב עמיטניא ערעזנוא וצ ןעהיצוצ

 ןערָאטַאזינַאגרָא יד ןוא רעטאראב טּפיוה עניימ ןעוועג ןענייז עטנָאמ |

 .ןעגנומענרעטנוא עשיטקארּפ ערעזנוא עֶלַא ןופ
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 ןעועג טינ ןיא רעכלעוו ,ןיירס ןעלעוטקעלעטניא רעזנוא ןיא
 ןועמש ןעמונרַאפ ץַאלּפ ןעטשרע .םעד טָאה ,רעשיטסינויצ-ןייר ןייקס

 טָאה רע .טסינויצ ןייק ןעועג טינ ךיוא ןיא ןייֵלַא רע ,ווָאנבוד

 -ץרא ןיא רעטנעצ ןעלערוטלוק א ןופ גנופאש רעד ןֹופ ןעטלַאהעג
 עשידיא עצנַאנ יד טייקניטסייג טימ ןעזייּפש לָאז רעכלעוו ,לארשי

 ןעבאנפיוא יד ןופ ענייא רָאנ ןהעזעג רע טָאה ןירעד רעבָא .טלעוו
 ענַארפ רעשידיא רעד ןופ טקנוּפרעװש םעד .קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ
 -אב טָאה רע ןעכלעוו ,םזימָאנָאטיױא-תולנ םעד ןיא ןהעזעג רע טָאה

 סלַא ןוא קרעוו ענייז ןיא רעקירָאטסיה סלַא טנידייטראפ ןוא טעדנירג

 -עג טָאה רע .עסערּפ רעשידָאירעּפ רעד ןיא טסיצילבוּפ רעדנעצנעלג

 רעלערוטלוק גידנעטשטסבלעז ַא ןופ טייקכילנעמ רעד ןיא טביולג
 -רָאפ ןעטסיימ םִא ןוא רעדנעל-תולג יד ןיא גנולקיווטנע רעשידיא
 קלאפ ןעשידיא םעד ןופ גנוניטכעראבכיילג עלַאנָאיצַאנ יד טרילומ

 : .עּפָארייא חרזמ ןיא
 ךָאנ טָאה ,ןעשנעמ ןעּפיט ענעדיישרַאפ יד ןעגעוו גידנעדער |

 טינ ןעק טלעװו יד :טקרעמאב רעקנעד עשידיא עטלַא יד ןופ רענייא
 ןיא ?יואוו .,רעברַאנ א ןהֶא ןוא רעכַאמ-םויפרַאּפ ַא ןהֶא ןעמוקסיוא

 -ראנ םעד זיא העוו .עֶלַא ןעפיול םהיא וצ --- רעכַאמ-םויפרַאּפ םעד

 םעד רַאבקנַאד ךיא ןיב טנייה זיב .עלַא ןעפיולטנַא םהיא ןופ --- רעב

 ןועמש טימ טרהיפעגנעמַאזוצ טנעהָאנ יױזַא ךימ טָאה סָאװ ,לרוג

 רעדעי ןעכלעו ןופ ,רעכַאמ-םויפרַאּפ ןעניטסיינ םעד טימ ,ווָאנבוד

 .גננוניזעג ערעטיול ןוא טייקלעדייא רָאנ ןעמעננָא טנעקעג ךיז טָאה

 ןייז ןיא ןוא ,הדובעה לעו הרותה לע ןעסעזעג רע ןיא געט עצנַאנ
 .לעֿפמעט ַא ןופ ערעפסָאמטַא יד טשרעהעג טָאה רעמיצ-סטייברַא

 עשיפיט א ,אנװַאמיפעי ַאדיא ןייז ןענַאטשענ ןיא ךַאו רעד ףיוא
 ןופ ןַאמ רהיא ןופ ?עּפמעט םעד טיהעגּפָא טָאה עכלעוו ,העונצ השא

 ןיימ ןופ ךיילנ ןענייז ךיא ןוא ווָאנבוד .גנורעטש רעגניטייז רעדעי
 -ימַאפ ערעזנוא ןוא טעדניירפאב רהעז ןערָאװעג ענליוו ןיא ןעמוקנָא
 ןערָאװעג ןיא ַאינַא עניילק ןיימ וליפַא .רעדנַאנייא וצ טנעהַאנ ןעיל
 גידנעטש טָאה יז .רעדניק ענעסקאוורע ס'ווָאנבוד ןופ עט'רבח יד
 -קַאװרע ןעשיווצ סעט'רבח ןעכוז וצ טייהדניק רהיא ןיא טַאהעג ביל
 ,ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ רימ ןענעלפ ןעדנעווָא עיירפ עלַא טעמכ .ענעס
 / ,רימ ייב רעדָא ן'וואנבוד ייב רעדָא

 ןפעוטקעלעטניא םוצ טרעהעג ןעבָאה עכלעוו ,טסעג עליפ יד ןופ
 -ֹּפִא ךיז ךיא ליוו ,זיוה ןיא רימ וצ ןעמוק טּפֶא ןענעלפ ןֹוא ןיירק
 -נייטש עשוהי ףיוא --- ןערעדליש ץרוק ייז ןוא ענינייא ףיוא ןעלעטש
 ,ץעג ?עווייפ ןוא רָאטנַאק בייל הדוהי .רד ,גרעב

 רעד ןופ רענַאקיהָאמ עטצעל יד ןופ רענייא ,גרעבנייטש עשוהי

 כילטע ןופ ןַאמ ַא ןעװעג ןיוש זיא ,עכָאּפע-סגנורהעלקפיוא רענליוו
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 רע .טנעגענאב טשרעוצ םהיא טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,גיצעביז ןוא

 ןופ םישרש יד יװ טסעפ ןוא דַארג ןעטלַאהעג ךָאנ רעבָא ךיז טָאה

 טגיטפעשאב ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד

 רעד טימ ךָאנ רערהעל סלַא ןעדנובראפ ןעוועג זיא רע ,גנַאלסנעבעל

 ןופ רָאטקעּפסניא סלַא ןערהָאי עגילדנהעצ ןוא עלוש-רעניבַאר רעטְלַא
 ןיא ןעמָאנ א ןעברָאװרע ךיז טָאה ןוא טוטיטסניא-רערהעל ןעשידיא

 ןוא רעכיב-רעטרעו עשיאערבעה ענייז ךרוד טלעוו רעטנערעלעג רעד

 ,רעטמַאאב רענעכָארּפשעעסױא ןַא ןעוװעג ןיא רע .קרעוװו ערעדנַא

 רע זיא ,ןעמרָאפ עלַאקיטַאמַארג טימ גידנעטש ןָאט וצ גידנעבָאה ןוא

 ףיוא טקוקעג ןוא טסילַאמרָאפ רענעקורט ַא ןערָאװעג ןיילַא ךיוא

 טָאה עיסעּפָארּפ יד ואוו ןעטלעז ,ןעלירב-קודקד ךרוד טלעוו ס'טָאג

 לַאפ רעד ןעוװעג ןיא סָאד יװ ,ןעשנעמ םעד טלעּפמעטשענּפָא ױזַא |

 הנותח רע טָאה רהָאי גיצעביז וצ ךרע ןא .גרעבנייטש עשוהי טימ

 ַא טימ אקוד -- לָאמ ןעטרעפ םוצ רעדָא ןעטירד םוצ -- טַאהעג

 -סיורא טינ טָאה סָאד ןוא ,גיצנַאװצ ןוא עכילטע ןופ יורפ רעגנוי

 טלעו רעשידיא רעטְלַא רעד ןיא אקוד .עיצַאסנעס ןייק ןעפורעג

 .גנוניישרע עכילנהעוועגרעסיוא ןייק טינ ןעוװעג תונותח ענױזַא ןענייז

 טכעלש רָאנ טָאה ןוא ןירעדנעלרוק ַא ןעוועג ןיא יורפ עגנוי ןייז
 שיאערבעה םתס טסייה שיסור ןיא  ךַארּפש עשיסור יד טשרעהאב

 -ךַאפ ךיז טָאה זיוה ןיימ ןיא ןעוו ,לָאמ ןייא .."שיאערבעה-טלא,

 טימ גרעבנייטש יורפ עגנוי יד טָאה ,טפאשלעזעג עסיורג א טלעמַאז

 רעשיאערבעה:טלַא ןיימ ןיא ואו :שיסור ןיא ןעפורענסיוא לָאמַא

 םלוע רעד .ץיוו ןייק ןעכַאמ טלָאװעג טינ ייברעד טָאה יז ?ןַאמ

 רעטל8 רעד טכאלעג טָאה עלַא יװ רהעמ ןוא ,טכַאלוצ ךיז טָאה

 -טלַא םעד ןעפערטנא טנעקענ ןעמ טָאה טפָא ץנַאג .גרעבנייטש'

 יורפ רעגנוי ןייז ןייז טימ ןעריצַאּפש טהעג רע יוװ ,ןַאמ ןעשיאערבעה

 .לערעטכָאט ןיילק ןייז ,דניק סעדנעצייר ַא טנַאה ן'רַאפ טרהיפ ןוא

 "עג טנַאקַאב ךילנעזרעּפ ךיא ןיב רָאטנַאק בייל הדוהי .רד טימ

 ןעבילקענסיוא טייצ ןיימ ןיא ןיא רע -- ענליו ןיא טשרע ןערָאװ

 ךימ ףיוא טכַאמעג טָאה רע ןוא --- רעניבַאר רענליוו סלַא ןערָאװעג
 יד ןופ ךָאנ ןדמל א דיא א .רוניפ רעשינַארט ַא ןופ קורדנייא םעד

 -נאנעלע ןא .גנודליב רעשיאעּפָארייא רעטייוו ןופ ןוא ןערהָאי-דנעגוי

 ,שיסור ןוא שידיא ,שיאערבעה :ןעכַארּפש יירד ןיא טפיליטס רעט

 עכילנעט ןוא רעטעלב-ןעכָאװ ןופ רעדנירג ַא ןוא רעטייבראטיפס ַא

 ןופ ךשמ םעד ןיא טסיצילבוּפ רענעפילשעג ,רענייפ ַא ,ןעגנוטייצ

 ,ןזעזמורא טזומעג ףוס םוצ ךיז רע טָאה --- רהֶאי גילדנהעצ עכילטע
 ןעמוקעג ןיא סָאד .טלעקערבוצ ןעבעל ןייז רע טָאה ךילטנעגייא זַא
 ןוא ןענַאטשענוצ טינ טסנרע גנונעוואב ןייק וצ זיא רע לייוו ,ןופרעד

 ךיוא .ןעננונעװאב ענעדיישראפ יד רעביא טבעװשעג טכייל טָאה
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 --- ן'רָאטנַאק ןופ דניירפ רעמיטניא ןַא --- ?יּפשייב םוצ ,ןַאמשירפ דוד

 טלעוו רעשידיא רעד ןופ ןעגנונעוואב יד רעביא טבעוװשעג רָאנ טָאה

 רעבָא ,טפאשנעדייל טימ ןענַאטשענוצ טינ ייז ןופ רענייק וצ זיא ןוא
 וצ טכוזעג טָאה ןוא טסנוק ןייז טימ טנעגונאב ךיז טָאה ןַאמשירפ

 ,רָאטנַאק .רד .רעלטסניק סלַא ךילסילשסיוא םלוע ן'פיוא ןעקריוו
 ,רעוט-ללכ ַא סלַא ןייז וצ טנעקרענַא עיציבמַא יד טָאהעג טָאה ,רעבָא
 העּפשה .ןעבעג טנעקעג טינ םלוע רעד םהיא טָאה גנונעקרענַא יד ןוא

 ןיא טפַארק-סננוגייצרעביא ןוא ,טפַארק-סננוגייצרעביא ךרוד טמוק
 ,טייהיירט רעכילטפאשנעדייל ןופ טמוק יז ,?עמיה ןֹופ הנתמ ןייק טינ
 .ןערעו טנידרַאפ ןומ יז .לַאעדיא ןייז טניד רענייא רעכלעוו טימ

 ַא וצ יו רָאטנַאק .רד וצ ןעניוצאב רעבירעד ךיז טָאה םלוע רעד

 ןייז טימ טעקצַאצעג רהעמ ךיז טָאה ןוא גנוריצ ַא וצ יװ ,טישכת
 ןעװעג ןיא רָאטנַאק .רד .ןעננוניימ ענייז טימ טנעכערעג יו ליטס
 ,טביולגעג טינ טָאה רעכלעוו ,רעקיטּפעקס עשיטעטסע יד ןופ רענייא

 סָאװטע ןעסקאווסיוא ןעק גנונעוואב רעלַאנָאיצַאנשידיא רעד ןופ ןזַא
 ןיוש זיא סע ,תועט ןייז ןהעזעננייא רע טָאה ענליוו ןיא .סעטסנרע

 / .ןופרעד ןעטילעג טָאה רע ןוא ,טעּפש וצ ןעוועג רעבָא

 ,ליּפשייב םוצ ,טרופקנארפ ןיא טלָאװ ,ץעג ?עווייפ ,רעטירד רעד
 סלַא רָאנ -- דנַאלסור ןיא .ּפיט ַא סלַא ןערעו טכארטאב טנעקעג

 וצ ךיילנ ,ןעטייוצ ןייק בָאה ,סנעטסגינעוו ,ךיא .רַאילּפמעזקע ןַא
 -שידיא ןייז ןיא וויטַאװרעסנָאק .ןעּפָארטעגנָא טינ דנַאלסור ןיא ,םהיא
 ,"-ענייב יד וצ ןיב גנואיושנָא-טלעװ רעשיטילָאּפ ןייז ןיא ןוא םייק
 .רעביא ןעװענ זיא רע גנוגעוװאב רעדעי רַאפ טרעטיצעג רע טָאה
 עכלעוו ,"רשוי יצילמ  גונעג טאהעג ןעדיא רָאנ ןעטלָאװ זַא ,טגייג

 רעשידיא רעד ןופ ןעלהארטש-טכיל יד טלעוו רעד רַאפ ןענייצ ןעלָאז
 רע ןוא .ןעננונעװאב ךרוד יז טכיירגרעד רהעמ ןעמ טלָאװ ,קיטע

 .רע ."רשויילמ , אזא ןופ עבַאנפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה

 -עטש ,ס'יָאטסלָאט ,ןייז ןענעװ יַאטסלָאט וועל טימ טריזימעלָאּפ טָאה

 ַא טרהיפעג טָאה רע .םוטנעטסירק םוצ ןוא םוטנעדיא םוצ נול
 -ןעדיא ןוא ףָאזָאליפ ןעטמהיראב םעד טימ ץנעדנַאּפפערָאק עטיירב

 רע .םעלבָארּפ עשידיא סָאד ןענעוו ווָאיװַאלַָאס רימידַאלוו דניירפ

 ,ןירעשטישט ןופ תומכסה טימ ןעטפירש עשיטענָאלַאּפַא טקורדעג טָאה

 סָאד זַא ,המלש הנומאב טביולגעג טָאה ןוא ערעדנַא ןוא ָאקנעלָארָאק
 יד .ענַאֿפ עשידיא יד ןערעסעברַאפ וצ גע רעניטכיר רעד זיא
 רַאפ ןעוועג ןענייז ןעטסילאיצַאס עשידיא ערעדנַא יד ןוא ןעטסידנוב
 -רַאפ , םעד ןופ ןעננורעדָאפ יד ןוליֿפַא ןוא ; קערש א ךאפנייא םהיא
 -נָא .ליפוצ םהיא רַאפ ןענייז ?גנוגיטכערַאבלופ רעשידיא רַאפ דנַאב
 רעטנערעלעג , סלא םוירעטפסינימ-סגנודליב ןופ ןעוועג רע זיא טלעטשעג
 -רעטיצ ןייא ןיא טבעלעג טָאה ןוא ,ןָאיַאר-סגנודליב רענליוו ןופ "דיא
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 ַא ןעװעג זיא טייצ יד יו יױזַא .עלעטש ןייז ןערילרַאפ וצ טינ שינ

 ןעװעג ןיא ,טנעװאבטימ ךיז טָאה טלעוו עשידיא יד ןוא עשימרוטש

 .ךיז טלעסיירט רע יװ ,ןעשנעמ םעד ףיוא ןעקוק וצ תונמחר ַא טושּפ

 ךימ רע טָאה רעטפע ךָאנ ןוא ן'ווָאנבוד ןעכוזאב רע טגעלפ לָאמטּפָא
 -אב ןייז וצ ןעײטרַאּפ יד ףיוא ןעקריו טלָאװעג טָאה רע .טכוזאב

 ,ןערעו טגָאזעג זומ תוכז ןייז וצ .ןעננורעדָאפ ערעייז ןיא ןעדייש
 | .גננונייצרעביא עטסנרע ןייז ןעוועג זיא סָאד זַא

 רהעקרַאפ ענלעצנייא ןעבָאה ןעזיירק עשיטסילַאיצַאס יד ןופ
 ןייק .ךילטפאשלעזעג רָאנ רעבָא .רעזייה ערעזנוא ןופ ענינייא ןיא
 טינ טָאה סעיצַאזינַאגרָא ןוא סעיצַאזינַאנרַא ןעשיווצ גנודניברַאפ

 קרַאטש ךיז טָאה םרוטש רעשיטילָאּפ רעד ןעו טשרע .טריטסיזקע

 ןעמוקעג סעיצַאזינַאנרַא עשידיא ענעדיישראפ .יד ןענייז ,טליּפשוצ

 .רעדנַאנַאנייא וצ רעטנהענ

 ,טייקגיטעט ןיימ

 וצ ןעניוצענוצ ןעבָאה "שדקה תרהט, ןוא ןעננוזעלרָאפ עניימ
 טמיטשאב ןעוװעג ןענייז ייז .םלוע ןעסיורג ַא ןָא ביֹוהנֶא ןופ ךיז

 ועטנעמעלע ערעטלע ךיוא רעבָא .,דנעגוי רעד רַאפ ךילכעזטּפיוה
 "הוש יד .?הֶאֹצ רערעסערג ַַא ןיא ייז וצ טעדלעמעג ךיז ןעבָאה

 עדייב ןיא רערעהוצ טרעדנוה 18 סנעטסכעה ןעמענניירא טנָאקעג טָאה
 יו רהעמ ןערַאּפשנײירַא רעבָא טפָא ץנַאג ךיז ןעגעלפ סע .,ןעגנולײטּפָא
 ןיא ץַאלּפ רעד .סַאפ א ןיא גנירעה יו טקַאּפעג ,דעזיוט ייווצ
 טָאה ייֵצילַאּפ יד ןוא ,הפרש ַא ןופ לַאפ ןיא רעכיזנוא ןערָאװעג
 סָאװ ןופ ,סייו רעוו .גנאגניירא םייב גנונדרא רַאפ ןענרָאז טזומעגנ

 -ףניפ ןיימ .ןעטיהנייא טלָאװעג זנוא טָאה ייצילַאּפ יד הפרש ַא ראפ

 ליפ רימ טָאה ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא רערהעל סלַא ןויסנ רעגירהעי

 רַאֿפ טעלעקס ןעניטרַאפ ַא טָאהעג ןיוש בָאה ךיא ,ןעפלָאהענסיורא
 ןיא ייז ןעטייברַאוצסיױא טייצ גונעג ךיוא ןוא ןעגנוזעלרָאפ עניימ
 םלוע רעד יו ןהעז וצ ךילקילנ ןעוועג ןיב ךיא .ןעטייהלעצנייא עלַא
 טרָאװ א ןערילרַאפ וצ טינ ידכ ,טייקמַאזקרעמפיוא ןייז ןָא טננערטש
 ,רַאבקנַאד ןעוועג ריס ןיא םלוע רעד ביוא ןוא ;נַארטרָאפ םעד ןופ
 ײיימ ןעוװעג ןיא סָאד .רַאבקנַאד רענינעוו טינ ןעוועג םהיא ךיא ןיב

 רעכלעוו ןוא ,טירטוצ ןעיירפ ַא טָאהעג בָאה ךיא ןעכלעוו וצ ,םלוע

 יעשידיא ןופ עטכישעג רעד .קנואוו ן'פיוא ןענַאטשרַאפ ךימ טָאה

 -רָאפ עניימ ןיא ץַאלּפ םעניילק א רָאנ ןעבענענּפָא ךיא בָאה קלאפ

 רעד טעמדיװענג ךיא בָאה ייז ןופ קלח .ןעטסערג םעד .ןעגנוזעל

 ךיא ,ליּמשייב םוצ .רוטלוק רעשידיא רעד ןופ עטכישעג-סגנולקיווטנע
 ,ןעגנוזעלרָאפ סקעז עצנַאג ןעטלַאהעג "םידבע תוכלה, ןענעוו בָאה
 טפַאשטכענק ענונב ןעצעזעג עשידיא יד ןופ גנולקיווטנע יד גידנעגייצ
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 יד טימ ךיילנרַאפ ןיא ,ם"במר םעד וצ זיב ןעטייצ עטסטלע יד ןופ
 ךיא בָאה ױזַא .ןינע ןעבלעז םעד ןענעװ ןעצעזעג עשימיור-שיכירג
 ,ןעצעזעג-רַארגַא עשידיא יד טימ ,"הקדצ תוכלה, טימ ךיוא ןָאטעג
 ןערהיפוצניירַא טכוזענ בָאה ךיא ."המחלמ תוכלה, טימ וליפַא ןוא
 ,ןהעזעג ןוא טלעװ רעניטסיינ רעשידיא רעד ןיא דנעגוי עשידיא יד
 ךרוד ,ןעכָאּפע ענעדיישראפ יד ןופ ףירגאב ַא ןעמוקאב לָאז יז זַא
 .געיו סגנולקיווטנע ןייז ףיוא ןענגנַאגעגכרוד ןיא טסייג רעד עכלעוו

 םעד ןענעוו ןעדער וצ טלהעפרַאפ טינ ךיא בָאה ךילדנעטשראפטסבלעז
 עשיטאמעטסיס יד רעסיוא .,עטכישעג רעשידיא רעד ןיא קנַאדענ-חישמ
 ,דנעװֶא תבש ןעדעי ןערָאװעג ןעטלַאהענּפָא ןענייז עכלעוו ,ןעסרוק
 -ערּפ ַא ןעטלַאה וצ ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוקסיוא רימ טנעלפ
 ַא ןופ רעטקארַאכ םעד ןענַארטעג ךיוא רעבָא טָאה רעכלעוו ,טניד

 ןיא ךיז טָאה םלוע "שדקה תרהט, רעד .גַארטרָאֿפ ןעכילנהעוועג

 ןעטיירגוצ טוג טזומענ ךימ בָאה ךיא .טניטיונעג טינ ןעטגידערּפ
 -ַאנירעטַאקעי ןיא יו ןעננורעלקרע עניימ ןיא ןייז רעגיטכיזרָאפ ןוא/

 ַא ןעשיווצ ןענופעג ךיז ןעבָאה םידמול ?יפוצ ; ?יּפשייב םוצ ,ווַאלס
 ןענופעג טפָא ךיז ןעבָאה רערעהֹוצ עניימ ןעשיווצ .םלוע רענליוו
 ןיא ייז ןופ רענייא .רָאטנַאק רעדָא גרעבנייטש ,ווָאנבוד יו רענעמ
 ךיא .טכַא ןיא ןעמהענ ךיז לָאז רענדער רעד זַא ,גונעג ךיוא ןיוש
 ןעשיווצ זַא ,טסואווענ בָאה ךיא ןעוו ,טלהיפעג טוג גידנעטש ךיז בָאה
 ןעבָאה ןומ ןעמ עכלעװו רַאפ ,ןעשנעמ ָאד ןענייז רערעהוצ עניימ

 ףיוררא טנעל סָאד סָאװ ,תוירחא ערעסערג יד .ץרא ךרד ארטסקעי
 .ןענינעגרַאפ טימ ןענָארטעג גידנעטש ךיא בָאה ,רענדער םעד הוא

 עדנַאנַאּפָארּפ ןעכַאמ וצ טכוזרַאפ ןעמ טָאה ןעטייז עגינייא ןופ
 ןיימ זא ,ןענופעג טָאה'מ .ןעגנוזעלרָאפ עניימ ןופ ךוזאב םעד ןענעג

 -ןצפיוא ריס רַאפ רעש ןיא סע .שיטסינעווָאש ןצ ןיא גנוטכיר
 ,רעבָא ביולג ךיא ,ךַאז רענעגייא ןיימ ןיא תודע ןַא סלַא ןעטערט

 ךיוא טָאה רע ןוא .טגיטכעראב ןעוועג טינ זיא ףרואוורָאפ רעד זַא
 .ךיא בָאה רעטייו .טקַאּפעג ןעבילבעג ןיא ?הוש יד .ןעפלָאהעג טינ

 טשינ וליפַא ,ןענָאלקאב וצ ןעמעװ ףיוא טַאהענ טינ ענליוו ןיא ךיז
 עלעדייא ןאוו ,ענליו ןעװעג ןיא'ס .רענגעג עלעדייא עניימ ףיוא
 ןעשידיא םעד ןופ טולב ןיא ןענעלעג זיא רענגעג םוצ ןליפַא גנוהיצאב
 ןיא ,ךּפיה רעד ןעזיווענסיורא םענייא ייב ךיז טָאה רעמָאט .ןעשנעמ
 .רענליוו ןייק טינ זיא רע זַא ,ןמיס רעטסעב רעד ןעוועג סָאד



 .ךדוי םודנ

 .עבנליוו

 ! טָאטש עטלַא ,עטמירַאּביטלעװ וד
 ,ןעקירב טינ ןוא ,רעסעלש טינ
 ןןעויור ןופ רענעטרעג טינ
 -- ןןעקירבַאפ יד ןוא קרעמ יד טינ ןוא
 ןעזילק עטלַא ,ןעלחוש עפיורג רָאנ
 טייל עפיורג ,טיפירח רענרעל ןוא
 ןעּבָאה טלעגױראפ םור ןייד
 .טייקניּביא רעד ןיא

 ןעמַאלפ טגידרעטלא-לעטימ ךרוד
 .ןעניפש םוחי ןייד ךיז טוט
 ,ןענַאריט יד ןופ טכַאמ יד טינ רָע
 עמארבארטסָא עקש'יוג ןייד טינ ןוא
 ..טכַארבעג םור ןייד וצ ןעּכָאה ךיד
 ןעמורק ,טטלַא ךעלטעג עגייד רָאנ
  ףעמורפ רעד טסייג רענייר רעזנוא ואוו
 .טכַאװעג שינרעטטניּפ לעד ןיא טָאה

  טַאטש-רעטומ רעזנוא ,ענליוו ,8
 ,רקּבירַא ריד רעביא ןענייז טמערוטש ליפ
 ,ןעבילברַאפ ץנַאנ ריד ןיא זיא טסייג רעזנוא רָאנ
 ..ןעבעל ןופ גנַאג ןיא טקעמעגּפָא טרעוו ץלא טינ
 ןייש רעכילרעדנואו ַא טעוו'ס ןוא
 ןעבעווש ןעמָאנ ןייד םורפ
 .ןירַא טייקגיבייא רעד ןיא יג
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 .ןיקסַאב

 ."ןעטעטיזרעװינוא , רענליװ עניימ

 -הָאפ ןעמ ףרַאד איבנ םעד ןענעק וצ ידכ

 ןעבָאה וצ ידכ .טדָאטש-סטרובעג ןייז ןיא ןער

 רעשידיא רעד ןופ ןעבעל םעד ןענעוו ףירנאב ַא

 "רַאֿפ טָאה סָאו ,קירוצ ןערהָאי טימ טנעגוי

 -רעביא ןוא ,עטיל ןופ תובישי יד ןיא טכארב

 סעלַא סָאד ןייֵלַא ןעמ ףרַאד ,ענליוו ןופ טּפיוה

 .טבעלעגכרוד ןעבָאה

 -רָאפ םעד רַאפ ,נָאלָאכיסּפ ןעפיט םעד ראפ

 רעד ויא רוטַאנ רעכילשנעמ רעד ןופ רעש

 טסיזמוא טינ .עמעט עדנעטיידאב ץנאג א טנעגוי רעד טָא ןופ ןעבעל

 םעד ,ןיקסנעלָאמס ץרּפ ,רעביירש עשידיא עטסערג יד ןופ רענייא טָאה

 טרעדלישעג ךיירנעברַאפ ױזַא ןוא רָאלק ױזַא טלָאמעד ןעבעל ןעניזָאד

 ."םייחה יכרדב העותה , ןַאמָאר ןעטמהירַאב ןייז ןיא

 עמירַא יד רַאפ טּפַארק-סגנוהיצוצ יד ןעוועג גידנעטש ןזיא ענליוו

 ענליוו ןעגעוו ןעבָאה ייז .ךאלטדעטש ערענעלק יד ןופ רעדניק עשידיא

 לענניא רעכלעוו .ןערהָאי עשרעדניק ערעייז ןיא רָאג ךָאנ טריזאטנַאפ

 זיא'ס ןעכלעוו ףיוא ,רוזחמ ַא רעדָא רודס ַא ןעטלַאהעג טינ סָאד טָאה

 םִאֹר םיחאהו הנמלאה סופד, :טאלב-רעש ן'פיוא טקורדעג ןעוועג

 ? (ענליוו ןיא םָאר הנמלַא רעד ןֹוא רעדירב יד ןופ יירעקורד) "אנליוו'ב

 ןעצרַאה ןיא רעטיצ ַא טימ טקוקעג טינ סָאר טָאה לעגניא רעכלעוו

 טָאה סָאװ ,דליב ַא ,ןואג רענליוו םעד ןופ דליב רעכילרעה רעד ףיוא

 !? ןיוה עשידיא עדעי טריצאב

 טעװ ןעמ ואוו ,ענליוו ןיא ןעבעל טעװ ןעמ ױזַא יו ענַארפ יד

 ןעמ .עדנענערב ןייק ןעוועג טינ זיא ,ןעסע טעוװ ןעמ ואוו ,ןעגיטכענ

 ןעמ ןוא ןעדיא ןעשיווצ ןעמוק טעװ ןעמ ,טָא :טכארטעג ךיז טָאה

 .הצע ןַא ןעניפעג ןיוש טעוו

 רעגנוי ץנַאנ א ךָאנ ענליו ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ױזַא ןוא

 ?עבור ןעגרַאק ַא טימ ,ןערָאװעג הוצמ רב ןיב ךיא רעדייא ךָאנ ,לעגניא

 "םהיראב רעד ןיא ןעמוקוצניירא ךיא בָאה ט'מולח'עג .ענעשעס ןוא

 ,ענליו ןיא ןעלהוש עטסטלע יד ןופ ענייא ,"?הוש סעליײמַאר , רעט
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 רעבָא :קירוצ רהָאי 110 רעבירא טימ ןערָאװעג טעדנירנעג זיא סָאװ

 עכלעוו ןעכַאזרוא ערעדנַא בילוצ רשפא רעדָא ,רעטלע ןיימ בילוצ

 בר ןיא ןעטָארטעגניירא ךיא ןיב ,ןענָאמרעד טינ טציא ךיז ןעק ךיא
 סערעטניא ןעכילנעזרעּפ ַא ןעמונעג טָאה ?אוי בר .הבישי ס'לאוי

 ןוא טנַאה רעד רַאפ ןעמענ טושּפ ייז טנעלפ רע .,םידימלת ענייז ןיא

 ךיז טָאה רע ."נָאט, ַא ייז רַאפ ןעטעב רעזייה יד ןיא ייז ןערהיפ
 בָאה ךיא יו ױזַא ןוא .ןעבעל ןעכילנעטדנַאט רעייז ןענעו טרעמיקעג

 א ןעלעטשאב ןהעג ןענעק לָאז ךיא ואוו ,עטנַאקַאב ןייק טַאהעג טינ
 -ךיטַאנ יד ןעוועג זיא סָאד זא ,טנייה ךיא העטשרַאפ ,רימ רַאפ "גָאט ,

 .ןעניוצענוצ ױזַא ךימ טָאה הבישי ס'לאוי בר םורַאװ ךַאזרוא עכיל

 רעטלע ןיא ןעוועג ןענייז הבישי רעד ןיא ךאלנניא עטסיימ יד
 טלייטענ ,ץוביק ןייא ןיא ןעמ טָאה טבעלעג ןוא ,רהָאי 12 זיב 19 ןופ
 ןופ עליפ .טיורב לעקיטש םעד טימ ןעועדנַא םעד טימ רענייא ךיז

 ןענעלפ תבש .ןערעטלע ערעייז ןופ עציטש ןעגירק ןענעלפ רעדניק יד

 ןעלמַאז רעזייה יד עביא קעשַאק א טימ ןהענסיורא טפָא ץנַאנ רימ
 -ָאק רעד וצ טרעהענ טָאה "ננולמַאז, יד ןוא הלח ךאלקיטש ,טיורב

 ןוא ?עסעק ןייא ןיא ןעפראוועגניירא סָאד טָאה ןעמ .,75כ םוצ ,ענומ

 לעטסעק םוצ ןהענוצ טנעלפ ,טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,רענייא רעדעי

 טנעלפ ּפוז .הלח רעדָא טיורב עטרַאדרַאפ לעקיטש ַא ןעמענסיורא ןוא

 ןעמוק ןענעלפ סָאװ ,ןעיורפ עניצרַאה-טונ יד ןופ לָאמַא ןענירק ןעמ
 ַא טכארבענטימ טָאה ייז ןופ ענייא עדעי ןוא נָאט ןעטמיטשאב ַא
 | .טקיװקעג עלַא ךיז רימ ןעבָאה ןופרעד ןוא ּפוז לעּפעט

 ךימ טָאה ןעמ .קילנ ןעלעיצעּפס ַא טָאהעג בָאה ךילנעזרעּפ ךיא
 -ניק ערעדנַא .הבישי שאר םעד וצ רעפלעהסיורא ןַא סלֵא טמיטשאב
 ןענעק טינ ןענעלפ ןוא ןעטָארעג ױזַא טינ ןעוועג ןענייז עככעוו ,רעד
 ןעטעב רעפלעהסיורא םוצ ןעמוק ןענעלפ ,"רועיש , םעד ןעמוקכָאנ

 ןעמ טָאה .ארמנ טאלב ענעי רעדָא יד ןעלענקנייא ייז טימ לָאז רע
 ."הבישי שאר רעיליא רעד, ןעבענעג ןעמָאנ ַא ראפרעד רימ

 ןעּפַאכניירא טפֶא ץנאג ךיא נעלפ לעטסנידראפ ןעניטייז ַא ךָאנ

 ןעביילקסיוא טנעלפ לאוי בר .םידומל ענינָאטראפ תבש יד ךרוד
 תבש רענייזַא 8--4 םורא ןעקעוופיוא ייז טנעלפ ,ךאלנניא עכילטע

 .רעדעי .ןענרעל ןעגנַאּפנָא ייז טימ טנעלפ ןוא ,טייצ-רעטניוז ,גָאטרַאפ
 ייז ןענעק ןוא ןענַארפ עלעיצעּפס ןעלעטש טנעלפ רעכלעוו ,רענייא

 -- ?עדַארגַאנ, עלעיצעּפס ַא ןעגירק טנעלפ ,ןערעפטנערַאּפ ןייֿלַא ךיוא
 -עג טָאה סָאו ,הסנכה א ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סָאד .,עלעקלוב ַא

 ױזַא רעבָא .רוחב-הבישי םעד ןופ המשנ יד ןעטלַאהוצפיוא ןעפלָאה
 ךיז טָאה תוישק ליפוצ ןענערפ וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה הרבח יו

 .ןעבענענפיוא קסע ןעצנאנ םעד טָאה רע ןוא ןעקָארשרעד ל?אוי בר

 ןענעלפ ךאלעקלוב יד לייו ,טניולענ טינ טושּפ םהיא ךיז טָאה סע
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 ךיוא ןיילַא רע ןיא ריבג רעסיורג ןייק ןוא ןעשָארנג עכילטע .ןעטסָאק

 .ןעוועג טינ
 ץרַאה סָאד ןוא המשנ עצנַאג יד זַא ,ןענָאז וצ נירעביא זיא'ס

 יד ןענייז ןעטרָאד ?ייו ,זילק סעלײמַאר ןיא ןענעלעג זיא סניימ
 ,שיסור ךיוא טנערעלעג ןעמ טָאה טרָאד ;ערעכעה ןעוועג םידומיל

 רעשיאערבעה רעלעיצעּפס ַא ןערָאװעג טרחיפעננייא ךיוא ןזיא טרָאד

 ןעװעגּפָא ןיב ךיא יו םעדכָאנ -- ןעמונעג טינ גנַאל טָאה סע .סַאלק
 ןיא טלעקעּפעגרעבירַא ךיז בָאה ךיא ןוא -- ןמז ןייא ענליוו ןיא

 | 2 .זיולק סעליײמַאר

 סַאלק א ,"ירָאטימרָאד, עלעיצעּפס ַא ןעוועג ךיוא זיא טרָאד

 ךעלנניא יד ןיוש ןעבָאה ָאד .ןעפָאלש ןענעלפ םירוחב עלא ואוו

 ךס ַא ןעוועג זיא'ס ןוא סנעּפָאקוצ קינעש ַא טימ לעטעב ַא טָאהעג

 ענעדיישראפ יד ןופ קנעב עטרַאה יד ףיוא ךיז ןערענלַאװ יוװ רעסעב

 עמירָא יד רַאפ טייקכילנעמ ַא ןעוועג טרָאד זיא םעד ץוח .ךאלכלהוש
 ַא ןעפאשענ טרָאד ךיז טָאה'ס .ןעשָארנג רָאּפ ַא ןענידרַאֿפ וצ רעדניק
 ַא וצ םירוחב:הבישי יד ןעקיש וצ -- "סענזיב גניטקארטנָאס , ןימ
 -ענ רעצימיא טָאה ."ננַאנ, א ףיוא ןעשָארנ רַאּפ ַא ןענידרַאפ ןינמ

 ,זיוה ןיא ךיז ייב ןינמ א ןעװַארּפ רעֶדָא טייצרהָאי ןעבָאה טפרַאד
 -קַאדטנַאק-ףעישט , םעד וצ ,זיולק סעליײמַאר וצ ןעדנעוו ךיז רע טנעלפ

 םירוחב ןהעצ ַא םהיא רַאפ ןעגרָאזאב ןיוש טנעלפ רענעי ןוא ,"רָאט
 -אב רע טנעלפ זײרּפ םעד .ןענװַאד זיוה ןיא םהיא וצ ןעמוק וצ
 / ןעמעננָא ןעפרַאד ןענעלפ רימ ןוא רָאטקארטנַָאק םעד טימ ןעמיטש

 רעניטנייה ףיוא .טמיטשאב זנוא רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,זיירּפ םעד
 רעבָא ."םעטסיס-טעקער, א סענזיב ַאזַא ןעפורעג ןעמ טלָאװ ךַארּפש

 -ךַאפ ןיא ןענעק טנעלפ ןעמ סָאװ ,ןעדירפוצ ןעווענ ןענייז הרבח רימ

 לָאמַא ןעפיוק ראפרעד ןוא ןעשָארנ עכילטע ןענירק ךָאוו רעד ןופ ףיול

 סוסקול םעד ןעביולרע ךיז רעדָא ,גנירעה לעקיטש א עקיּפָאק ַא ראפ

 עלעיצעּפס .טייצלָאמ ןענישילפ א רַאפ סעקיּפָאק 8 ןעבענוצסיוא
 םירוחב-הבישי עניטפרעדַאבכטינ רהעמ יד ןענירק ךיוא ןענעלפ ףליה
 א לָאמ ןייא ןענירק ןענעלפ עכלעוו ,עטימָאק רעלעיצעּפס א ךרוד

 -ייא ןעדעי ןעלייטוצ סָאד טגעלפ ןעמ ןוא טיורב טנופ עגילדנהעצ ךָאוװ
 .ךָאװ א טיורב טנופ 8 זיב 8 ןופ םענ

 יד ןעניוא ענדעשז ַא ראפ סָאװ טימ טנייה ךָאנ קנעדענ ךיא
 רעכלעוו ,שמש םעד ,ןבואר 'ר ןעטלַא םעד ןעקוקנָא ןענעלפ םירוחב
 טיורב סָאד ןעדיינש ןעלעטשקעוַא ךיז רעסעמ ןעסיורנ ַא טימ טנעלפ
 ,טייקכילטקניּפ רעשיטַאמעטַאמ א טימ ןעטסעמ ןוא ,ךָאװטימ ןעדעי
 רענעי רעדָא רעד ףיוא ןענעװרעכירַא טינ ,הלילח ,לָאז לָאשנָאװ יד זַא

 -רַאפ סעּפע טימ ךיז טָאה סָאװ ,םעד וצ ןעווענ זיא העוו ןוא .,טייז
 .ןענירק טינ ךָאו יד טיורב עיצרָאּפ יד ןיוש טנעלפ רענעי .טנידניז
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 .טגידניזרַאפ לָאמניײא ךיז טָאה רעכלעוו ,יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא
 טכעלש בָאה ךיא לייו ,הלילח טינ ךיז ךיא בָאה טגידניזרַאפ ןוא

 ן'רעטנוא בָאה ךיא סָאװ ,םעד בילוצ טושּפ רָאנ ,רועיש םעד טנרעלעג

 ןייא טימ ןיהַא טקוקעגניירא ןוא "?לוסּשףירט , א ןעטלַאהעג רעדנעטש

 -ענ ןיא סָאװ ,ארמנ רעד ףיוא ןעטלַאהעג ניוא עטייווצ יד ןוא ניוא

 -עג ךימ סָאד טָאה ,ןבואר 'ר ,"ןלזנ, רעד .רעדנעטש ן'פיוא ןעגעֿפ |

 .ןעכערברַאפ םעד ייב טּפַאכ

 םירוחב-הבישי סָאד ,ןעוועג טינ סעיינ ןייק ןיוש זיא ךילטנעגייא

 יד ןיא ךיז וצ ןענע'בננ'ניירא טּפָא ץנאנ ןענעלפ טייצ רענעי ןופ-

 םעד ףיוא טכַאנייב ייז ןעזעל ןוא ךאלכיב ענ'הפרט יד טָא ךאלטעב

 -עג טָאה ןעמ רעדָא ,ןעפָאלש ןיוש ןענעלפ םורא עֶלַא ןעוו ,רענעלעג

 קרעװ יד ןענעייל קַאמשעג ץנאג טנעלפ ןעמ .ןעפַאלש ייז זַא טקנעד |

 ,םירוחב-הבישי יד .ערעדנַא ןוא םולבנעיליל ,וּפַאמ ,ןיקסנעלָאמס ןופ

 -נייא-הלכשה םעד טָא ןופ ןערָאװעג טּפַאכעגמורא ןענייז עכלעוו יד

 ןעצנאנ רעייז טימ קרעוו עניזָאד יד וצ ןעּפַאכוצ ךיז ןענעלפ ,סולפ

 ,לעכיב ןעדעי ןעננילשנייא ךַאּפנייא טנעלפ ןעמ ןוא ןערב ןעכילטנענוי

 ןיוש ךיז ןעבָאה סע ןוא .ןענירק ואוו-ץעגרע ןענעק טנעלפ ןעמ סָאוװ

 ןיוש ןעגעלפ עכלעוו ,הבישי רעד רעסיוא טייפ עטוג ךס ַא ןענופענ

 ןערעו טיירּפשראפ ןעלָאז ךעלכיב רהעמ סָאװ זַא ,רַאפרעד ןענרָאז

 .םירוחב-הבישי יד ןעשיווצ

 -עג ךיז טָאה ךאלכיב "?לוסּפ-ףירט, ןופ ןעזעל סָאד ביוא ןוא

 טנעגוי רעשידיא רעדנערידוטש רעד ןעשיווצ ןעטיירּפשראפ ןעמונ

 םייו ױזַא ,םיסרוקיּפַא ע'תמא ראפ טכַאמעג זנוא ןופ עליפ טָאה ןוא

 ,ןענוַאד ַא ןעלהעפרַאפ וצ ןעביולרעד ךיז וליפַא לָאמַא טנעלפ ןעמ זַא

 -רעבירַא ךארּפש עשיסור יד ןענרעל וצ ןעליוו רעד ,קנַאדעג רעד טָאה

 טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי .ןערהענאב ערעדנַא עלַא ןעניטשענ

 עניײמעגלַא ןיא ייס ןוא סַאלק ןייז ןיא ייס ןעטייווצ םעד ןעגָאירעבירַא

 טהעטש ל'רוחב ַא יװ ןערעה ןעמ טנעלפ לָאמ עליפ .ןעשינעטנעס

 - ט'רזח ןוא רעמיצ ן'רעביא םורא טהענ ןוא טכַאנ רעד ןעטימ ןיא ףיוא

 געװ םעיײנ-לענַאּפש א ןענופעג ןעבָאה ייז ןופ ענינייא .קיטאמארג

 ףױא ןענרעלסיוא ךרוד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,שיסור ןענרעל וצ ךיז

 רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג זיא סָאװ ,ךוב-רעטרעוו ס'גרעבנייטש גינעווסיוא

 .םירוחב-הבישי עֶלַא ןעשיווצ

 ,ןעטנעמעלע ענעדיישרַאפ ןענעװ טנַאמרעד רעהירּפ בָאה ךיא

 -הבישי יד ףליה-וצ ןעמוק הבישי רעד ןופ ןעסיורד ןופ ןעגעלפ עכלעוו

 ןיא ,רוטַארעטיל עשיסרוקיּפַא ,ענעטָאבראפ ייז גידנעלעטשוצ ,םירוחב

 ערעדנַא ןעקרעמאב ןעמונעג ךיוא רעבָא רימ ןעבָאה טייצ רעבלעז רעד

 ךרוד הֵביִׁשי רעד ןיא ןעגנורדעגניירא ןענייז עכלעוו ,ןעגנובערטש
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 עסיוועג יו ןעקרעמאב טּפָא ןענעלפ רימ .ןעשנעמ עניטייז עכילטע
 -רַאפ ןענעלפ ,רהָאי 17--16 ןופ רעטלע ןיא ,ענעסקַאװרעד ,םירוחב
 ןעבָאה קירוצ ןערעקמוא ךיז ןענעלפ ייז ןעוו ןוא ןערעוו ןעדנואווש
 ןעבָאה רימ .ןעלהיפעג ענדָאמ סעּפע טקירדעגסיוא רע'מינּפ ערעייז
 רעד ןיא ןעגנירדניירא טנעקעג טינ לכש ןעכילטנענוי רעזנוא טימי
 זיא םירוחב-הבישי עכילטע ךרוד רעבָא ,תומשנ ערעייז ןופ שינעפיט
 -לַאהאב יד טָא ןופ דוס רעסיורג רעד ןערָאװעג טקעלּפטנא רימ רַאפ
 -עגנָא רימ טימ טָאה םירוחב ערעטלע יד ןופ רענייא .רעצעלּפ ענעט
 .ן ַאזָאניּפש ןעגעוו ,טייקכילטעג ןעגעוו ,הריצי ןעגעוו ןעדער וצ ןעביוה
 רימ טָאה ,ןעכערּפשעג יד טָא ןֹופ םענייא ןעשיווצ ,לָאמַא טימ ןוא

 ןהענסיורא םהיא טימ לָאז ךיא זַא ןענָאלשעגרָאפ רוחב-הבישי רעד
 ןענייז רימ ןוא ,סָאװ רַאפ ןעוועג טינ זיא ןעבָאה וצ ארומ .סַאג ןיא
 טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,זיוח ןיא רעכעלב ַא וצ ןעמוקעגנניירא
 ןעמ ןוא טקנַאצעג םיוק-םיוק טָאה לעּפמעלדזַאג רעד ,ךיור ןעקיד ַא
 בָאה לעשיט םייב רעבָא .רע'מינּפ ןייק ןהעז טנעקעג טינ טעמכ טָאה
 -"רערהעל רענליו ןופ רעליש ַא ,"קישטוטיטסניא, ןא ןהעזרעד ךיא
 סעּפע .טשַאררעביא ?עסיבַא ךימ טָאה םרָאפינוא ןייז .טוטיטסניא
 -פעכיימש ןייז רעבָא .קינלַאשטַאנ א יו ןהעזענסיוא רימ רע טָאה
 ,ךילדניירפ םהיא וצ ןערעוו ךיילג טכַאמענ רימ טָאה םינַּפ רעגיד
 םהיא טימ ךיז בָאה ךיא .ּפענק ענעשעמ ןעגָארטעג טָאה רע שטָאכ
 לעקעּפ ַא טּפעלשעגסיורא ענעשעק ןייז ןופ טָאה רע .טנאקאב ךיילג
 ןופ ךאלטשער טלעקיוועגנייא ןעוועג זיא'ס עכלעוו ןיא ,ןעריּפַאּפ
 -ַאב ןיימ ןעבעגעגרעביא סָאד טָאה ןוא ,עקלוב ,טיורב ,ןעטעלטָאק
 טימ לָאז ךיא ןעדַאלעגנייא ךימ טָאה רענעי .רוחב-הבישי ןעטנַאק

 םעד ףיוא ךיז ןעבָאה רימ .טייצלָאמ םעד ןופ ןעלייט ךיז םהיא
 סָאד טָאה רעוו לייוו ,ףלעוו עגירעגנוה יוװ ןעפרָאװעגפיױרא טייצלָאמ
 סע ?ןעכָאװ ןוא ןעכָאװ רַאפ שיילפ לעקיטש ַא ןהעזעג זיא-טינדןעוו
 ןיא סָאד ןַא ,טכודעג ךיז טָאה זנוא זַא ,טוג ױזַא טקעמשעג טָאה
 ןעבָאה רימ זַא ,ןעגָאז וצ גירעביא .רובה רוש םעד ןופ לייט ַא רעכיז
 סעּפע זנוא ייב ךָאד טָאה סע רעבָא .ןעסע םוצ ןעשַאוװעג טינ ךיז
 ןעמונעג ךָאנרעד טָאה ?'רוחב רעד .ןעצרַאה ןיא ןָאטעג עקכָאיט ַא

 ,ןעכאז ןעגעו ,עטכישעג ןענעו ,טפאשנעסיוו ןעגעוו ןעדער זנוא וצ
 טדערעג טָאה רע רעבָא .דמערפ ןעצנַאג ןיא ןעוועג זנוא ןענייז סָאװ

 ןעפיירגאב טנעקעג ןעבָאה רימ זַא ,רַאטנעמעלע ױזַא ,ךאפנייא ױזַא
 .םענייז קורדסיוא ןעדעי

 ַאזַא ןעוועג ןזיא ןעשינענענאב עכלעזַא טא ןופ קורדנייא רעד
 ןיא ןעלצרָאװ ןעזָאל טזומעג טָאה'ס זַא ,רעפיט ַאזַא ,רערעיוהעגמוא
 יו ןעטנעמעלע עכילדנענוי עכלעזַא ןופ ןעצרַאה ןיא ןוא .המשנ רעד

 .רָאפ טמוק סע סָאװ ץְלַא וצ ךילדניפמע ױזַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,דימ
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 -רעּפ יד רָאנ ,טפָא ץנאנ ןעמוקרָאפ ןעגעלפ ןעשינעגעגאב עכלעזַא
 .ערעדנַא ןייז ןענעלפ ןענאז

 -עג טינ טָאה סע .ןעסַאלק 8 טַאהעג טָאה להוש סעליײמַאר
 ךיא .סַאלק ןעטפניפ םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןוא גנַאל ןעמונ
 -טָא טָאה טריסַאּפ .טרָאד ןימרעט ןיימ טגידנערַאפ טינ רעבָא בָאה
 | : סָאװ

 -קעװַא ןעמ טָאה ךימס .ןערעהרַאפ ןופ גָאט רעד ןעמוקענ זיא סע
 טָאה ןעמ ןוא ,רוחב ןעכיוה ַא רהעז טימ לעקנייב ןייא ףיוא טצעזעג

 ױזַא לָאמ יירד רשפא ןעוועג זיא רע .ןעכיוה םעד טימ ןעגנַאפעגנָא
 ךיז טפור .טסואוועג טינ רועיש םעד טָאה רע רעבָא ,ךיא יו סיורג
 ןיוש בָאה ךיא ."טסנעק וד סָאװ םהיא זייוו, :יבר רעד רימ וצ ּפָא

 י"שר יד ןעניוא יד טימ ןעפיולוצכרוד טייהנעגעלעג ַא טַאהעג לייוורעד
 טלַאהניא ןעצנַאנ םעד טסואוװועג ןיוש בָאה ךיא ןוא תופסות ןוא
 -טנעעג ניטכיר בָאה ךיא ןעוו ןוא ,ענַארפ רעטריצילּפמָאק רעד ןופ

 ןעסיורג םעד ןעבעג לָאז ךיא ןעליופאב ךימ יבר רעד טָאה ,טרעפ
 ןוא טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק בָאה ךיא .שטַאּפ ןעטוג ַא רוחב
 ַאזַא ןעבעגעג טינ םהיא בָאה ךיא רעבָא ,שטַאּפ ַא ןעבענעג םהיא
 ךיא בָאה ראפרעד ןוא ,רימ ןופ טעטראוורע טָאה יבר רעד יו שטַאּפ

 .ן'יבר ןופ שטעּפ עגידרעייפ רַאּפ ַא --- גנוניולאב סלַא ןעמוקאב ןיילַא
 .פהוש ס'עליימ בר ןיא ןענרעל ןיימ וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה סָאד

 -אב בָאה ךיא זַא ,ןעטילעג קרַאטש ױזַא ןופרעד טָאה עדריוו ןיימ
 -עג ויא עכלעו ,להוש רעשיבצק רעד ןיא ןהענוצרעבירַא ןעסָאלש

 טימ ןעמאזוצ רעבָא .םיבצק רַאפ ןוא םיבצק ןופ ןערָאװעג טעדנירג
 רַאפ ץַאלּפ ַא טכַאמעג ךיוא ייז ןעבָאה ןייז ללּפתמ רַאפ להוש רעד

 ,טכַאנ ןוא נָאט הרות ןענרעל ןענעק לָאז ןעמ ואוו ,םירוחב-הבישי

 סָאװ ,ןעשנעמ ע'טושּפ יד טא ,ךילקילג טלהיפעג ךיז ןעבָאה ייז ןוא

 .םימכח ידימלת ןעטלאהפיוא ןענעק ייז ןעלעו עציטש רעייז טימ

 ע'תמא ןא ןערעו ?הוש רעשי'בצק רעד ןיא טנעלפ גָאטרַאפ תבש

 -רעל הירפ ןהעטשפיוא ןעפרַאד ןענעלפ םירוחב-הבישי עלַא .החמש

 רַאפ םילכאמ עטסעב יד ןעגנערבנָא ןענעלפ םיבצק יד ןוא ,הרות ןענ
 ןעטסנהעש םעד ףיוא הדועס יד טעװארּפעג טָאה ןעמ ןוא ,רענרעל יד
 | .ןפוא ןעטסעב ןוא

 ,ערערעווש ַא ןעוועג זיא ?הוש רעשי'בצק רעד ןיא ערעפסָאמטַא יד
 טָאה סע .?הוש סעליײמַאר ןיא יו עכילגעוַאב ןוא עיירפ אזַא טינ

 ,ןעשנעמ ּפיט רעדנַא ןא ןופ רָאנ ןענייז םירוחב יד זַא ,טכודענ ךיז |
 ךיא ,טייקכילהערפ יד טלהעפעג טָאה'ס ;רעטימעג ערערעווש טימ
 ןיא טריּפשעג ךיז טָאה סע סָאו ,טייקניניזטכייל יד ,טנָאזעג טלָאװ

 רעד .תובישי שאר יירד ןעוװעג ןענייז טרָאד ,?הוש סעליײמַאר
 םעד ןיא עשטיא ילא בר ןעוועג זיא ייז ןופ ףירח ןוא ןואנ רעטסערנ
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 -ניהעפ יד ןופ ןעוועג טינ ןענייז םירוחב ענייז רעבָא .,רועיש ןעטירד

 טָאה רוחב-הבישי ּפיט רערעכעה רעד .עטסטלעקיוטנע ןוא עטס

 ןיא בלכ עישוהי בר ואוו ,רועיש ןעטייווצ םעד ןעבילקעגסיוא רעסעב

 רע ןוא שנעמ רעכייר א ןעוועג זיא רע .הבישי שאר רעד ןעוועג

 ןעוװעג ןיא רע .טלהָאצענ ןהֶא ,טסיזמזא רועיש םעד ןענעייל טנעלפ

 -סטכיזעג עכילשידיא-ןייר ןוא עלעדייאתתמא טימ טַארקָאטסירָא ןַא

 .ןערעטעגרַאפ שממ םהיא ןעגעלפ רערעהוצ ענייז ןוא ,עניצ

 ןיא טינ ןערעװ ןעטלַאהעג ןענעלפ םירועיש יד סָאװ ראפרעד

 סעלײמַאר ןיא יו טייהיירפ רהעמ טַאהעג רימ ןעבָאה ,אפונ ?הוש

 ץנאג ךיז ןעמ טגעלפ ,ארמנ טַאלב רעד ייב ןעציז וצ טָאטשנָא .?הוש

 ןוא ףיה-לוש ןופ קעטָאילביב ס'נושארטס ןיא ןעּפַאכניירא טּפָא

 | .טפאשנעסיוו עכילטלעוו לעסיבַא טרָאד ןעּפַאכניירא

 ןעפָארטעגנָא לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז רימ ןעבָאה הבישי רעד ןיא

 גיטעט רהעז ןערָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ווָאקינװיּפארק ןמלק טימ

 .ריביס ןיא ןעברָאטשענ זיא ןוא "דנוב , ןיא

 -ּפִא ךיז טָאה עכלעוו ,יירד ןופ עּפורנ ַא טעדנירגעג ןעבָאה רימ

 ןעבָאה רימ .רוטַארעטיל עשיאערבעה טימ ךילכעזטּפוה ןעבענעג
 רעד וצ טייהיירט ןערָאװשענ ןוא דנוב ַא ,ןענָאז וצ ױזַא ,ןעסָאלשעג
 רעטלע םעד ןיא ןעווענ ןענייז עלַא רימ ,רוטַארעטיֿל רעשיאערבעה

 רהעז ןעװעג זיא זנוא ןופ רענייא רעדעי ,רהָאי 16 ןוא 18 ןעשיווצ

 יד רעבָא ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ןָאטענניירא קרַאטש

 ןעבָאה טייצ רעד ןופ ןעגנוקריוו עכילרעסיוא יד ,ןעטפערק עכילרעסיוא

 .קראטש ץנאג ןעלהיפ ןעזָאל ךיז ןעמונענ זנוא ןופ םענייא ןעדעי ףיוא |

 ןערָאװענ ןענייז ןעזיירק-ןעטנעדוטס יד טימ שינענענאב רעזנוא
 עיינ .?הוש סעליימאר ןופ ןעטייצ יד ןיא יוװ רעטּפָא ?יפ ךָאנ

 ןעמ טָאה סעּפע .ןעסַאנ יד ןיא ןענָארט ןעמונעג ךיז ןעבָאה רעדיל

 עשידיא יד ןעשיווצ טייקניטעט ערענָאיצולָאװער ןענעוו ןעדער ןעמונענ

 ןענעו ,טסערַא ןֵא ןענעוו טדערענ ןעמ טָאה טרָאד ןוא ָאד .,ןעסַאמ

 עדעי ןוא גנומענרעטנוא רעלַאקידאר רעסיועג ַא ןופ לַאפכרוד ַא

 םשור ןעפיט א ןעזָאלעגרעביא טָאה רעטקַאדַאכ םעד ןופ גנוריסַאּפ

 ףיוא טּפיוהרעביא ןוא טניירפ ערעזנוא ןופ לייט ןעדנעטיידאב ַא ףיוא

 רעד ךיז טָאה גידנעקרעמאב טינ ןײלַא .עּפורג רעניילק רעזנוא

 ןעמונעג רוטַארעטיל רעשיאעדבעה רעד רַאפ רערעזנוא םזַאיזוטנע

 וצ טּפיוהרעביא ןוא טפאשנעסיוו ךָאנ גנַארד רעד ןוא ןעלהיקּפָא

 ןעמעלַא זנוא טָאה רוטַארעטיפ רעשיסור רעיינ רעד טימ ךיז ןענעקעב

 סעקינעש יד ףיוא ןענעלענּפָא רימ ןענייז טכענ עצנאג .טּפַאכעגמורא

 .ןוא ןעטַארעטיל עטסעיינ יד ןופ עליפ טייהרענעטלַאהאב טנעיילענ ןוא

 צ טָאה סָאד .ערעדנַא ןוא ווָאנונלעש ,וערַאסיּפ יו ,ןעטסיצילבוּפ
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 ע'תמא ןא ןעפורענסיורא טָאה ןוא טכיווענכיילג רעזנוא טלעסיירט
 .ןעלהיפעג ןוא תוחומ ערעזנוא ןיא עיצולָאװער

 -ןעמַאזוצ עטפָא ערעזנוא .1890 רהָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -ענ זייוכאלסיב זנוא טָאה טנעגוי רעדנערידוטש רעד טימ ןעטפנוק
 ערעזנוא ןוא ןעמעלבָארּפ ערעדנַא ףיױא ןעניױא יד ןענעפע ןעמונ
 עיינ יד ןיא ןעטכארטניידא טּפָא ץנַאנ ךיז ןענעלפ תוחומ עכילדנענוי
 וצ ןעמוקסיוא טנעלפ זנוא סָאװ ,ןעידָאלעמ עיינ יד ןיא ,רעטרעוו
 ואוו ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא רעדָא ךאלסעג עליטש יד ןיא לָאמַא ןערעה
 זנוא טכיזבַא רעד טימ זנוא וצ ןעדער ןוא ןעננערב זנוא טנעלפ ןעמ
 -ניירא ןעביוהעגנָא ןעבָאה זייוכאלסיב .ןערעלקפיוא ןוא ןענרעל וצ

 / -ַארּפ עיינ יד ,רעטרעװו עיינ יד טָא רעצרעה ערעזנוא ןיא ןעגנירד

 טינ ןוא ט'מולח'עג טינ רָאג ןעבָאה רימ עכלעוו ןעגעוו ,ןעמעלב

 | ,טכארטעג

 ןעהערד ךיז חומ ןיא טפָא ץנַאג טגעלפ רועיש םייב גידנעציז ןוא

 -רַא ןיל, ,"עיצַאטַאלּפסקע, יו רעטרעוו עכלעזַא ןערעטנָאלּפ ןוא

 א ןעבָאה רימ עכלעוו ןענעו ,ןעכַאז ץלַא --- ?םזירַאצ , ,"רעטייב
 ןעזָאלעג טינ זנוא ןעבָאה עכלעוו רעבָא טַאהעגנ ףירגאב ןעּפאנק ץנאג

 .הורדוצ

 זנוא ייב ךיז טָאה ?הוש רעשי'בצק רעד ןיא ןייז רהָאֹי ַא ךָאנ
 רעדניק עגנוי סלַא ןעבָאה רימ סָאװ ,םעלבָארּפ עטסרעווש יד טלעטשעג

 ואו ?ןענרָאמ ןייז טעװ סָאװ, :ןעזייל טפרַאדעג ןוא טבעלענכרוד
 ףיוא הבישי רעד ןיא ןעביילברַאפ רימ ןעלעוו יצ ? ןהענ רימ ןעלעוו
 "? גנַאל

 -ויּפַארק ןמלק ןעוועג זיא םעלבָארּפ יד ןעזייל וצ רעטשרע רעד

 -ורָאה רעזנוא ןופ ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ םיצולּפ זיא רע .ווָאקינ
 ןיא טשרע ,קירוצ ןעמוקענ טינ ןוא ןעדנואוושראפ ןיא רע ,טנָאז
 -- 1897 גנַאפנָא ןיא ןעוועג ןיא סָאד -- םורא סקעז ןעמַאנָאמ ַא
 ךאז עטשרע יד רימ טָאה רע .ןעפָארטעג רעדיוו םהיא ךיא בָאה
 ךימ טָאה ענַארפ ןייז ?טָאנ ןיא ךיא ביולנ יצ ,עגַארפ יד טלעטשעג
 ךיא רעבָא .רימ רַאפ טעטראוורענוא ןעװעג ןיא יז .טשאררעביא
 תבוח, ןופ רבחמ רעד סָאװ ,עזייואב יד טימ ןעדָאלעגנָא ןעוועג ןיב

 ַא ןופ ץנעטסיזקע יד ןעזייװַאב וצ ךוב ןייז ןיא טננערב ?תוכבלה
 ףיוא הרות עצנַאנ ןיימ ןעטָאשענסיױא ךילריטַאנ בָאה ךיא ןוא ,טָאנ

 ןיא רע .טינ ךיא סייו ,טנייצרעביא םהיא בָאה ךיא יצ ,סופ ןייא
 ךיא ןיב ןָא טייצ רענעי ןופ רעבָא .ןערָאװעג ןעדנואוושראפ רעדיוו
 .הבישי רעד ןיא רהעמ טינ זיא ץַאלּפ ןיימ זַא ,סולש םוצ ןעמוקענ

 רענעלעג ןייס ףיוא .ןעהור טזָאלענ טםינ ךימ טָאה ענַארפ יד

 סָאװ :ענַארפ ןייא ּפָאק ןיא טרעבנעענ רימ טָאה סַאנ |'פיוא ןוא
 טָאה ננודיישטנא ןיימ וצ סיוטש ןעטצעל םעד ?ןהענ ןיהואוו ? ןָאט



 ןיקסַאב = 0

 ךיוא זיא רעכלעוו ,עּפורג רעד ןופ רבח רעטירד רעד ןעבענעג רימ

 טלײטענּפָא ,םַאזנייא גנידנעביילב .ןערָאװעג ןעדנואוושראפ טלָאמעד

 בָאה ,ןעלהיפעג עניימ ןיא ייס ,ףירנאב ןיימ ןיא ייס ערעדנַא יד ןופ

 ןוא גיבייא ףיוא הבישי יד ןעזָאלרַאפ וצ ןעסָאלשאב טלָאמעד ךיא
 ןַײמ ןופ געו ןעטיירב םעד ףיוא טלעוו עיינ ַא ,געוו םעיינ ַא ןעכוז

 .ןעבעל

 ןענייז רימ .טייצ רענעי ןופ קעװַא ןענייז רהָאי 28 רעכעה
 ךָאד ןוא ,ןעפירנאב ענעי ןופ ןוא ןעבעל םענעי ןופ קעװַא טייוו
 יֹוזַא ןוא ןעצרַאה ןיא טלעצרָאװעננייא ףיט ױזַא ןערהָאי ענעי ןענייז

 ,ןעדייק עלַא יד טימ ןוא ןעצרעמש עֶלַא יד טימ ןעמַאזוצ ,רעייט

 .ןעטילעגנָא ךיז ןעבָאה ,םירוחב-הבישי יד ,רימ עכלעוו

 ןערעטיילסיוא ןופ ,ןעטיירגוצ ןֹופ ןערהָאי יד ןעוועג ןענייז סָאד

 ןוא טומ ןעבָאה וצ םוא ,רעּפרעק םעד ןעװעטרַאהרַאפ ןוא המשנ יד

 ןענַאטשעגרָאפ זיא זנוא ןופ לייט ַא סָאװ ,ףמאק ןעסיורג םעד רַאפ חכ

 ,טפנוקוצ רעד ןיא

 יװ --- ךָאד ןוא ,ןעדייל ןוא ןעצרעמש טימ ?ופ ,ןערהָאי ערעטיב

 !ייז ןעגעװ ןעננורעניארע יד ןענייז סע סיז



 (*ןַאסּפלָאװ .ל .א

 .ענליוו

 ןופ .קיזומ

 יקצצנַאשלָא רצדנַאסקצלַא

 יקצטנַאטלָא ..א | | / זַאספלָאװ .ל .א

 ,תומימת ןוא טסייג ןופ טָאטש ,ענליוו
 ; טכַארטרַאפ ךילשידיא ,ענליוו = |

 תודוס טימ לופ ןעלמרומ סע ואוו
 .,טכַאנ רעד ךרוד תוליפת עליטש

 ,םירפס"לופלּפ ןופ לַאװק ,ענליוו |
 ; טָאטשיטולח ,עטכַארטרַאפ"ףיט
 עמורפ תורוד ןעבָאה סע ואוו
 .טָאג ןוא טסייג טימ טפעהַאב ךיז

 ,אקעמ רעונוא ענליוו ,ענליוו
 ; רהעגַאב ןוא טפאשקנעב רעזנוא
 ןעמָאנ ןייד טפור סע טּפָא יװ .,ךַא
 .רערט ַא סױרַא גיוא ןיימ ןופ

 ,ןעכייט רענליוו ,ךעלסעג רענליוו
 ,לָאט ןוא גרַאב ,ךעלדלעוו רענליוו
 / ףיז טקנעב סעּפע ,טעיָאנ טעּפע
 ,לָאמַא ןופ ןעטייצ יד ךָאנ

 ,םולח ןיא ךיד ךיא העז לָאמטּפָא
 .ןיימ ענליוו עטבילעג סייח
 שרדמה תיב ןעטלַא םעד העז
 ,ןייש"בלח ןעטַאמ ןייז טימ

 קורדסיוא סלא ןענ'ירושי םיפעי "ענליוװ, דיל סָאד עמדיו ךיא (*
 עביל רעגיטולג ןייז טימ טקעטשעגנָא ךימ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד קנַאד ןופ
 וו .9 .א--.טָאמש-סטרובעג ןייז וצ
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 ןעטסואווַאב םעד ןופ טסַאפרַאפ לעוצעּפס קיזומ -- דיל ַא ,"ענליוו,

 ןופ דילגטימ ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא רָאטיזָאּפמָאק ןעשידוא

 .גנור רעטייבוא 267 שטנערב רענליוו



 םעד ןופ ,"ענליוו, ךוב םעד ראפ טסַאפרַאפ לעיצעמס ,דול ַא ,?ענליוו,

 .ןָאספלָאװ .ל .א רעטכיד ןעטסואווַאב



 ןַָאספלָאװ .ל .א 824

 ,רעטערקַאז עלעדלעוו םעד העז
 ןטליהעגנייא ןעטָאש ןייז ןיא
 ,עװַארב רערהעל ןעכָאה סע ואוו
 ,טליטשעג טשרודױעפיוו רעזנוא

 ,אקעמ רטעונוא ענליוו ,ענליוו = |
 {רהענַאב ןוא טפַאשקנעב רעזנוא
 ןעמָאנ ןייד טפור סע טּפָא יו ,ךַא

 ,רערט ַא סױרַא גיוא ןיימ ןופ |

 ןןעכייט רענליוו ,ךעלסעג רענליוו
 ,לָאט ןוא גרַאב ,ךעלדלעוו רעגנליוו
 ךיז טקנעב םעּפע ,טעיָאנ סעּפע
 ,לָאמַא ןופ ןעטייצ יד ךַאנ

 ןןעבָאה ןעטנַאירַאה עיינ
 ;טקעלּפטנא טסייג רעזנוא רַאפ ךיז |

 זנוא "דנוב , רענליוו רעד טָאה ןעטרָאד
 ,טקעטשטגנָא רטייפ ןייז טימ

 ,םידעפ עטשרע יד טָאה ענליוו !
 ןטבעװעג ןהָאפ"סטייהיירפ רעד ןופ
 ערהיא רעדניק עביל יד ןוא
 .טבעלַאב טסייג ןעצלָאטש ַא טימ

 ,אקעמ רעזנוא ענליוו ,ענליוו
 | ; רהענַאב ןוא טפַאשקנעב רעזנוא
 ןעמָאנ ןייד טפור סע טּפָא יוװ ,ךַא
 | ,רערט ַא סױרַא גיוא ןיימ ןופ

 ,ןעכייט רענליוו ,ךעלסעג רענליוו
 ,לָאט ןוא גרַאב ,ךעלדלעוו רענליוו

 ךיז טקנעב סעּפע ,טעיָאנ סעּפע
 .לָאמַא ןופ ןעטייצ יד ךָאנ



 .יקסנישמור ףסוי

 .ענליו עשילַאקיחמ יד

 -יוזא טינ טגניז טלעװו רעד ןיא דיא ןייק

 .דיא רענליו א טנניז סע ל?יפיוו ליפ

 ןייק ןעכוז טינ ףראד דיא רענליו א

 ךיז טגניז סע ,ןעגניז וצ ןעוו טייהנענעלעג
 רערהעמ) ןעדיירפ ןיא ןוא תורצ ןיא םהיא
 א סיוא טקירד .(ןעדיירפ ןיא יו תורצ ןיא
 טימ ,ןוגינ א טימ גנומיטש ןייז דיא רענליוו

 ןוגינ א זיא סָאד זַא ,ןענָאז וצ ךיא ןיימ םעד טימ .,ןוגינ רענליוו טכע ןַא
 ןייז טינ טלָאז רהיא טלַא יו .ןורכז רעייא ןיא ןייא ךיז טצירק סָאװ

 טינ ןוגינ רעביוצ םעד רהיא טנעק ןייז טינ טלָאז רהיא סיורג יוװ ןוא
 ןייק ןוא ןעטָאנ ןייק ןעבָאה טינ ףרַאד דיא רענליו ַא .ןעסעגרַאפ
 ןוא רעטרעװ ןוא קיזומ ענענייא ןייז טכאמ רע .(רעטרעוו) סקיריל

 עיצַאוטיס ןוא ענַאל ןייז וצ רעטרעו יד טימ קיזומ יד וצ טסַאּפ
 -ניא א ןעװענ ןיב ךיא ןעו :?שמל  ךיז טניפענ רע רעכלעוו ןיא

 ןעברָאטשעג .ןעבראטשענ עמאמ ןיימ ןאד זיא ,רהָאי טכא ןופ עלעג

 טפור יֹזַא שדקה ןיא רָאנ םייהח רעד ןיא טינ יז ןיא
 נָאטרַאפ 4 .רעטניוו ןעוװעג זיא סע .(?אטיּפסָאה ַא ענליוו ןיא ןעמ

 רעד ןיא טנייוו ןעמ ןוא טהעג ןעמ ,טמוק ןעמ ,לעמוט ַא ךיא רעה

 רהעמ .ןענייוו קרַאטש ןעמונענ ךיוא ךיא בָאה קערש רַאפ .,ליטש
 .ענַאל יד ןעפירגאב טינ השעמ תעכב בָאה ךיא ?לייוו ,קערש ראפ

 -שֶאי ,רעניימ עלעקשָאיה -- :רימ וצ ןרהא רעטעפ רעד טנָאז

 ' - ."ןענייוו ףיוא רעה ,ייז ?יטש ,עלעק

 :ןונינ ןעגיטעמוא ךילקערש ַא טימ רעניימ עטַאט רעד טרעפטנע
 לייוו רע טָאה ,ןענייוו וצ סָאװ טָאה רע --- רע לָאז ,ןענייוו רע לָאז;

 "יז ןיא ,ןעברָאטשעג זיא עמַאמ ערעייט ןייז

 רעּפרעק ןיימ רעביא טלעק ַא רעבירא טציא ךָאנ רימ טהעג סע
 ייז ךיא לעװ ןעסענרַאפ ןוא ,רענעט ענעי ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו
 -יורט ענעי ןעקנעדעג ךיא לעוװו ןעבעל ןעצנאג ןייס ;טינ לָאמנייק
 ךיא סאוו ,"עלעמאמ העוו יוא, דיל ןיימ ןיא ,?עינָאפמיס , עגירע
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 יקסנישמור ףסוי | 200

 סנעטַאט ןיימ ןופ רענעט ןַארַאפ ןענייז ,1910 ןיא ןעבירשעגנָא בָאה

 ."רע לָאז ,ןענייו רע לָאז, ןוגינ ןעגירעיורט

 ךימ טנעלפ עטַאט ןיימ ןעוו ,דיירפ ןיא ,טרעקראפ רעדיוו ןוא

 : רהעפעגנוא ןעגניזסיוא רע טגעלפ ,על'החמש ַא וצ ןעמענ ןעלעוו
 א וצ ןעהעג רימ ,גיטרעפ ךיז ךַאמ עקשָאי !עלעקשָאי ,עלעקשַָאי,

 ןרהא רעטעפ רעד זא ןוא ."על'החמש א וצ ןעהעג רימ ,על'החמש
 -יימשנָא ךימ ףראד ןעמ זא ,ןעטַאט ןיימ הצע ןא ןעבעג ןעלעוו טגעלפ
 יד גידנעסייבראפ ,ןוגינ א טימ ןענניזסיוא ךיוא סע רע טנעלפ ,ןעס

 םהיא ןעמ ףרַאד (ןעטַאט ןיימ גידנעניימ) ! השמ ,השמ ,יוא , : ןעּפיל
 רימ וצ גידנעדנעוו ךיז ןוא ..."! ןענעקציפ םהיא ןעמ ףראד ,ןענעקציפ
 -שָאי ,יוא ; ןענעקציפ ןעמ טעװ ,עקשֶאי ,יֹוא, :רענעט ערעקרַאטש טימ
 .7! ןעװענַאבַארַאב ןעמ טעװ ,עק

 רָאסעּפָארּפ ןופ ןעדייר ןערעה ךיא געלפ ,דניק סלא ךָאנ ,קנעדעג ךיא

 -ַאנרעבוג ?ארענעג םייב טליּפש ןעבע זא ,ןענָאז טנעלפ ןעמ .,"ןעבע,
 .ךיוא רעסייק ן'ראפ טליּפשעג ןיוש טָאה רע זַא ןוא ,ץערָאװד ןיא רָאט

 ,לעטיג עבָאב יד ןענָאז טנעלפ ,עלעדיפ ןייז ףיוא ךיז טזָאלוצ ןעבע זַא
 -רעד עקַאט ןוא ,דיא ןעמורפ א דמושמ ןעטסערג ןופ ןעכאמ רע ןעק
 עקַאט ,ןעשנעמ עסיורג עכייד יד ראפ ,םיונ ראפ טליּפש רע סָאװ ראפ
 ןיא יו ןעדיא וצ רעסעב ענליוו ןופ םיוג יד ןענייז תוכז ןייז בילוצ
 םעד ןופ ץלָאטש רעד ןעוועג זיא ןעבע ראסעפָארּפ .טעטש ערעדנא
 ןענופענסיוא רעטעּפש בָאה ךיא וו .םוטנעדיא רענליוו ןעגידסלאמאד
 רעטונג א רעבָא ,טסיטרא רעסיורג א ןייז וצ ןופ טייוו ןעוועג ןעבע זיא
 .ָאלָאס א ןהעש ןעליּפש טגעלפ רע .ןעוועג רע זיא רעלדיפ רעטסעקרָא

 ,דרעב-ןעקאב טָאהעג טָאה רע .עדריו טימ ןעטלאה ךיז טגעלפ רע
 השעמ ,טוה רעדניליצ א לָאמ עלא ןענַארט טנעלפ ,ףעזָאי ץנַארפ יו
 ןייז ןעבעגראפ םהיא טנעלפ טלעוו עכילטסירק יד ןוא ,רָאסעּפָארּפ

 .ןעדייר טגעלפ רע סאוו שיסור ןעטכעלש
 -נעגעלעג רעסיורג רעדעי ייב ןעליּפש טנעלפ ןעבע רָאסעפָארּפ

 ראסעפארפ .ןעוועג רע זיא םוטעמוא ,רעלעב ףיוא ,רעטַאעט ןיא ,טייה

 רעד ראפ יו רהעמ טלעוו רעכילטסירק רעד ראפ ןעליּפש טנעלפ ןעבע
 "ונעגרעביא ךיז קראטש םהיא טימ טָאה ראפרעד עקַאט ןוא רעשידיא
 עילימאפ יד ןעסקאווענפיוא ןיא רעטעּפש .ענליוו עשידיא יד ןעמ

 ,תונותח ףיוא ,?ארעביא ןעליּפש ןענעלפ סלעפוטס יד ,"לעּפוטפ ,

 -ַאּפ רהעמ ןעוועג ןענייז סלעּפוטס יד .רענטרעג יד ןיא ,רעלעב ףיוא
 -עג ןיא ןעבע רָאסעפָארּפ יו ןעדיא רענליו יד ייב רעכלוּפ

 תונותח עשידיא ףיוא ןעליּפש ןענעלפ סלעּפטטס יד לייוו ,ןעוו

 עילימאפ יד ךָאנ טריטסיזקע תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא .ךיוא
 ןופ ןענַאטשַאב ןיא עילימַאפ סלעּפטטס יד .ךיוא טציא םסלעּפוטס

 טנעקעג טלָאװ ןעמ .ךעלקינייא ןוא רעדניק ,סעטַאט ,סלעקנָא ,רעדירב |
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 ייז .,ןיילא לעּפוטס עילימאפ רעד ןופ רעטסעקרָא ןא ןעלעטשנעמאזוצ

 -ורב יד ןופ רענייא .ןעטנעניריד ענעגייא וליפא טָאהעג ןיוש ןעבָאה
 א ןעראוועג רעטעּפש ןיא ,"טסיטיילפ רעד עקלַאצ , ,לעּפוטס רעד

 רעייז ןיא טָאהעג ייז ןעבָאה ךיוא .טנעגיריד ןעטערעּפא רעניטכיט
 רעזנוא .עילימאפ רענענייא רעד ןופ רָאנ טינ ,עדמערפ רעטסעקרָא

 ,רעטסעקרָא ס'לעּפוטס ןיא טגנַאלַאב ךיוא טָאה עטַאט ס'ץפח ַאשַאי
 .עקירעמַא ןיא טציא -- רעלדיפ ַא ןיא רע

 -ַאטָאב , ןיא ןעמענטימ ךימ ןעמ טגעלפ דניק סלא קנעדענ ךיא

 ַא) רעטסעקרָא רענעיִאװ ַא ןעליּפש טנעלפ טרָאד ."ןעטרָאג ןעשינ
 -קעװא לָאמא טנעלפ טנעגיריד רעד ןעוו .(רעטסעקרָא רעטילימ
 -ומ יד ןיא ןיוש ,טַאדלָאס רעקיד א ןעלעטשקעווא ךיז טנעלפ ,ןהעג
 םעד ןעריניריד טנעלפ ןוא טנַאה ןיא טענרָאק ַא טימ ,ןערהאי עלעט

 ןיא רע .טענרָאק ן'פיוא ךיוא ניטייצכיילג גידנעליּפש רעטסעקרָא

 רעטסערג רעד סלַא ןעניוא עשרעדניק עניימ ןיא ןעמוקענסיוא ןאד

 ןוא דיא א ןיא רע זא ,ןענאז טנעלפ ןעמ .טלעו רעד ןיא שנעמ

 וצ ןענאז טנעלפ ,קיציא ,רעדווב רערעטלע ןיימ .יקסנורטס טסייה

 סָאד ?טנעה יד ףיוא סעקסאּפ ענייז ,עלעקשִאי ,טסהעז וד, :רימ

 ענליו עשידיא יד ןוא .,"?לעבעפדלעפ , לוטיט םעד טָאה רע זא ,טסייה

 לעבעפדלעפ ןעשילַאקיומ ןעשידיא רהיא טימ טריצלָאטש טָאה

 .יקסנורטס
 עשטשילישטוא עיאנדָארַאנ סטנופ ןיא טנערעלעג בָאה ךיא ןעוו

 -ביילג ןעוועג ךיוא שיסור ףיוא רערהעל רעד ןזיא ,(עלוש סקלָאפ ַא)
 טָאה רע .גרעװפָאר רעסיועג א ,גנאזעג ןופ רערהעל רעד גיטייצ
 טייצ רענעי ןיא .ןעטָאנ לעסיבא טנעקעג ןוא עמיטש סאב א טָאהעג
 ןעסיורג ןייא טכאמעג ענליוו ץנַאג ןופ ןעסַאלק עלא ןופ ןעמ טָאה
 ןעמ ןוא רענניז עטסעב יד ןעבילקעגסיוא ךילנהעוועג טָאה ןעמ .,רָאכ
 -יטש עגנוי טסייה סָאד ,סָאטְלַא ןוא סָאנַארּפָאפ טלעטשעננעמאזוצ טָאה
 ןופ ןעמונעג ןעמ טָאה ,ערעסערג ,ןעסַאב טימ ןערָאנעט ןוא ךעלעמ
 עקַאט ,טוטיטסניא רערהעל רענליו רעד) טוטיטסניא יקסלעטישטוא
 טָאה רָאכ רעסיורג רעד ןוא (טנרעלעג טָאה ןאהַאק .בַא רעזנוא ואוו

 -ָאק רָאטַאנרעבונ ?ארענעג ןענידסלאמאד םעד ייב טרעצנָאק ןעבענעג

 ,גרעופָאר רערהעל ןיימ טלהיפענ ןאד ךיז טָאה ץלָאטש יוװ .ווָאנַאכ

 טסילַָאס םעד ראפ ןעבילקעגסיוא ךימ סאלק ןייז ןופ טָאה ןעמ זא

 -ןא םעד ןיא טכאמעג רימ ןעבָאה ןעבָארּפ יד ,דיל ןעסיוועג ַא ןופ
 -סגנאזעג רעד -- לַאז יאוָאטקַא םעד ןיא טוטיטסניא יקסלעטישט
 טָאה רע .ךיא ַא ,ןהָאסנָאיצ רעסיוועג ַא ןעוועג ןַאד ןיא רערהעל

 ענהעש א טאהעג טָאה ןוא םוירָאטאװרעפנָאק רענרוברעטעּפ טגידנעעג
 ןעמונעגנָא ןהָאסנָאיצ ךימ טָאה עבָארּפ א ךָאנ לָאמנייא .עמיטש סָאב
 -ודעװַאז ןעגידסלאמאד םעד וצ טרהיפעגניירא ןוא טנַאה רעד ייב



 יקסנישמור ףסוי 28

 טָאה רעכלעוו ,יקצָארט והילא ,טוטיטסניא ןופ (רעהעזפיוא) ישטשוי
 -כָאט ןייז רַאפ רָאפ ךימ טלעטש ןוא ,ףיוה ןיא ןעטנוא טניואוועג
 עטשרע ןיימ ןעוועג עקַאט זיא יז .ןירעגניז ַא ןוא עקטסינַאיּפ ַא ,רעט
 .ןירערהעל ָאנאיּפ

 רערהעל סלא ןעװעג ךיוא זיא טוטיטסניא רערהעל ןעבלעז ןיא
 רע ,ווָאקינשזָאריּפ דיא ַא ,(ָאניטרעצנָאק ףיוא לעיצעּפס) קיזומ ןופ
 -רַא רע ןיא רעטעּפש ןערהָאי טימ .קורד ַא ענליוו ןיא טָאהעג טָאה
 -ירשעג רע טָאה עקירעמא ןיא ןאד .עקירעמא ןייק ןעדהָאפעגרעב

 ,קיזומ רעביא "סטרעווראפ, ן'ראפ ןעלקיטרא ןעב

 רעטנוא עלוש קיזומ עטונ רהעז ַא טַאהעג ןַאד טָאה ענליוו
 זיא עכלעו ,"עשטשילישטוא עיאנלַאקיזמ סניקסערט, ןעמָאנ םעד

 ,ןיקלַאמ ןעוועג ןאד זיא רָאטקעריד רעד ,סאג רעקָארט ףיוא ןעוועג ןאד
 .עלוש קיזומ א ָאד טָאה ןוא עקירעמא ןיא זיא רעכלעוו

 ןעשילאקיזומ םעד ףיוא ןעדיא רענליוו יד ןענייז ,ןעהעז דימ יו

 ןופ .קירוצ רהָאי גיצרעפ טימ ךָאנ ןעטָארטראפ טוג ןעוועג ןעדָאב

 ןופ רָאנעט טייצ רענעי ןיא רעטמירַאב רעד טמַאטשעג טָאה ענליוו

 ןוא ,רעילומ רענליו א ןופ ןהוז א ,ווָאליאכימ ערעּפָא רעגרוברעטעּפ

 ןיא ?ָאטעלָאגיר רעטסערנ רעד, ,ןָאטירַאב רעטסואוואב דעד ךיוא

 .רענשזריק רענליוו א ןופ ןהוז א ,ווָאדארגָאניױװ ףסוי ,טייצ רענעי

 ָאנַאיּפ אזא ןעבענענסיורא ענליו טָאה ןערהָאי ענעי ןיא ןיוש

 -יוצ טציא ךָאנ טנעכערראפ טרעוו רעכלעוו ,יקסווָאדָאג יו רעלטסניק

 | .טלעוו רעד ןיא רעלטסניק עטסערנ יד ןעש
 ענליוו רעלטסניק ליפיוו רעיונעג ןענעכעדסיוא טינ ָאד ליוװ ךיא !

 םעד ףיוא ליױו ,טיבעג ןעשילאקיזומ םעד ףיוא ןעבעגענסורַא טָאה

 עהייר ַא טנָאזעג רעסעב ,לעקיטרַא ןעלעיצעּפס א ןעבָאה ןעמ ףרַאד
 ןעטסינאיּפ ,רעלדיפ עסיורג ,ערעּפָא רעד ןיא ןעטנעגיריד .,ןעלקיטרא
 ךיא .טלעו רעד רעביא טיײרּפשוצ ןענייז ענליוו ןופ ןעמַאטש סָאװ

 עכילריטאנ א ןיא ענליו עשילַאקיומ יד זא ,ןעגָאז רָאנ ָאד ליוװ

 ,גנוניישרע

 ייס ןוא ןעדייל ןיא ייס טגניז דיא רענליו א .טנַאזעג ןיוש יו

 ןוגינ רעד ןוא ,החמש ַא וצ ןוא היול ַא וצ טנניז רע .ןעדיירפ ןיא

 רעכלעוו ,ןונינ רענליו טכע ןא זיא סע .רעבלעז רעד ,ךיז טכאד ,זיא
 רהיא סיורג יװ ןוא ןייז טינ טלָאז רהיא טלַא יו טינ ךייא טזָאלרַאפ

 ,ךייא טגלָאפרַאפ רע .ךייא טימ ןוגינ רענליוו דעד זיא ,ןייז טינ טלָאז

 -ליו רעד ןוא טרָאװ רענליו סאד סאוו דוס רעד ןזיא סָאד עקַאט ןוא

 .טלעו רעצנאנ רעד רעביא טײרּפשוצ יוזא ךיז ןעבָאה ןוגינ רענ



 ,זָאלג םיבוט

 "יָא, רענליװ רעד
 (תונורכז)

 ןיא בשות רעטלַא ןא ןעוועג ןיא ?רעב 'ר א א
 -עג ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא ,ףיוה סעלײמַאר
 ַא ןעװעג ןיא רע ;ףיוה-להוש םעד רעביאנעג
 ןעבעל ַא ףױא טײברַאעג רעווש ,דורט ַא דיא
 םעד ףיוא גידנעטכַא טינ רעבָא .ןעכַאמ וצ
 -עג טינ ךָאד םהיא סע טָאה ,לֹוע ןעכילגעט

 קרּפ א גָאט ןעדעי ןענרעל ֹוצ טרעטש |
 ןעו ,גָאטרַאפ תבש ןעדעי ןוא .תוינשמ 2

 טנעלפ ,רעטסניפיקָאטש ןעװעג ךָאנ ויא'ס '
 טרָאד ןוא ,ףיוה-להוש ן'פיוא ,םדָא-יח הרבח רעד ןיא ןהעג ?רעב 'ר
 ןופ החנשה רעד רעטנוא ,"םדָא-ייח, ןעדיא שיס ַא טימ ןענרעל
 ןייז טימ ענליוו ץנַאג רעביא ט'מש'עג טָאה רעכלעוו ,ן'עלעשריה 'ר
 | .המכח סיורג ןוא תודמול

 ןיא ןערהָאי ערעטלע ענייז ףיוא חור-תחנ רעטסערג ס'לרעב 'ר
 ַא ןעועג זיא רעכלעוו ,?רעזייל ,לעקיניזומ ןייז ,םינוקז-ןב ןייז ןעוועג
 רעד ,סחניּפ והילא 'ר ךיֹוא יװ ,עלעשריה 'ר ןוא ; דימתמ רעסיורג
 זַא ,טנַאזעג תואיבנ ןעבָאה ,זיולק רעשיװָאצַאק רעד ןופ חבישי-שאר
 ןעבָאה עמַאמ-עטַאט ןוא ,לארשיב פודנ ַא ןעסקאווסיוא טעוװ ?רעזייל
 ,פרעזייל ,ןהוז רעייז ףיוא גנונּפָאה םיודג טניילעג ןוא תחנ ןעבילקעג

 ןייז וצ -- טרעיודעג טינ תחנ רעגיזָאד רעד טָאה גנַאל רעבָא
 רעסיורג רעד ןופ ןערָאװעג טּפַאכרַאפ פרעזייל ןיא רהָאי ןעטנהעצכעז |

 רעניטכעמ ַא ןופ יז ןוא ,גנונעוואב רערענָאיצולָאװער רעניטכעמ ןוא
 -רעביא גנוגעוואב רעגיזָאד רעד פרעזייל ךיז טָאה ןענָארטעג עילַאװכ
 ןעמעוו רַאפ ,רוחב-הבישי א ןופ טעּפמיא ןעצנאנ ן'טימ ןוא ,ןעבעגעג
 ןעפראװעגניירא ?רעזייל ךיז טָאה ,טקעלּפטנא ךיז טָאה האובנ עיינ ַא
 טינ רעווש םהיא זיא ךַאז ןייק ןוא ,גנוגעוואב רעשיטסידנֹוב רעד ןיא
 -ָארּפ טיירּפשראפ ,טריטינַא ,טדערעג ,ןעזעלעגרָאפ ,ןעזעלעג :ןעוועג
 ס'דניקלַאז ףיוא עשזריב רעד ףיוא ןעמונרַאפ ךילשביה ,סעיצַאמַאלק
 -טָאזרַאפ ,סעקדָאכס יד טנייה ;סַאג רענלַאװַאז ףיוא רעדָא עוַאל
 .שפנו בלב טסריוועגטימ ןוא טגלָאּפעגכָאנ ץְלַא טָאה רע -- ןעגנול

 םהיא ןוא םינוקז-ב ןייז ץרסומ טּפָא רהעז טנעלפ לרעב 'ר
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 טָאה םהיא .םיחלא-תרות יד ןעזָאלרַאפ טָאה רע יאמלה ,ןעפרַאוװפיוא

 טָאה רע ןעמעוו ףיוא ,עלעדנהוז ןייז יוו גידנעהעזוצ ןָאטעג העוו סע
 ארמג יד ןעטיברַאפ לָאמַא טימ טָאה ,טנעלעג ןעגנונעפָאה ליפ ױזַא

 -סילַאיצַאס ףיוא ,םינוציח םירפס ףיוא ,רעכיב עשיסרוקיּפַא ףיוא

 .רוטַארעטיל רעשיט

 ?לרעב 'ר טנעלפ -- ,םידמול עניזָאד יד סָאד ןענייז רעוו ---

 ,יקסטואק רעד טָא ,םזילַאיצַאסה ימכח יד -- ,םוַאקרַאפ טימ ןעגָאז

 ,"ונל רעד וליפַא ןוא ;םייוג ע'טושּפ ךָאד ןענייז ייז ,ווָאנַאכעלּפ רעד

 ןַא ..ונל7 אל טרָאפ רעבָא ,ונל ,ןעמָאנ רעשידיא רע'תמא ןַא עקַאט

 | ,..תוכלמב דרומ ַא ןוא רומנ סרוקיּפַא

 רע ..ןייז הבהאב ?בקמ רסומ ס'נעטַאט ןייז טנעלפ ?רעזייל

 ,שנעמ רעגולק א ןוא רעטסנרע ןַא זיא עטַאט ןייז זַא ,טסואוועג טָאה

 טָאה םהיא ןזַא ,רעטָאפ ןייז ןענייצרעביא וצ טּפָאהעג טָאה ןוא

 רעכלעוו רַאפ ,טקעלּפטנַא טפנוקוצ רעסיורג ַא טימ טלעוו עיינ א ךיז

 טימ סעיסוקסיד ענייז ןיא ןוא ,ןייז וצ שפנ-רסומ ךיז יאדכ זיא סע

 טייז ןייז ףיוא ןערעקרעביא וצ טכוזעג םהיא רע טָאה רעטָאפ ןייז

 -עג טנידערּפעג ןיא םילַאיצַאס זַא ,תופירח סיורנ טימ ןעזיוואב ןוא

 םעד ןופ ןעּפיצנירּפטּפיוה יד זַא ןוא הכימ ןוא סומע ןופ ןערָאװ

 .הרות רעגילייה רעד ןיא טכעוװעגכרוד ןענייז םזילאיצָאס

 -ערעטניארַאפ ןעמונעג ךיז עטַאט רעטלַא רעד טָאה טייצ רעד טימ
 ןַא ,טגייצרעביא ןערָאװעג טעמכ ,הרות רעיינ ס'נהוז ןייז טימ ןעריס

 -עגנָא ןעבָאה םיחוכיו יד ןוא ,רשיה ךרד ן'פיוא טהענ לרעזייל ןייז
 "רנוב, רענליו רעד ןיב -- ןיב ,טייקפרַאש רעייז ןערילרַאפ ןעביוה

 .רוד ןעטלַא ןופ םענייא ,רבח םעיינ ַא ןעהייר ענייז ןיא ןעגַארקענוצ טָאה
 בייל לרעב 'ר טָאה ,רעטלע ןעפיט ןייז ףיוא גנידנעקוק טינ ןוא

 ןעטסידנוב עֶלַא יװ ,"טַאי ןעמָאנ ן'טימ ןעפור וצ טמעשענ טינ ךיז
 טגעלפ לרעב 'ר .טייצ רענעי וצ ןעפור ןערעדנַא םעד רענייא ןעגעלפ
 ביוא ןוא --- גיצנַאװצ ,'כ אירטמינב זיא "טָאי טרָאװ רעד זַא ,ןעגָאז

 -ַאיצָאס יד ןעלעוו ,תוכמ-רשע טימ ן'הערּפ טפָארטשעג טָאה טָאנ

 טימ ,טלעּפָאט םיתרשמ ענייז טימ ןעקיַאלָאקינ ןעפָארטשאב ןעטסיל
 ..םעק ערעייז ףיוא תוכמ גיצנַאווצ

 סלַא ןע'טרעביל .נעג טלעטשענסיורא טָאה "דנוב , רעד ןעוו ןוא

 טריטינַא קראטש ?רעב 'ר טָאה ,עמוד רעשיסור רעד וצ טַאטוּפעד

 ןעגָארקעג ךיוא טָאה ןוא -- ןעדיא-להוש ענייז ןעשיווצ םהיא רַאמ

 ,ט'שודיח'ענ סעּפע םלוע רעד ךיז טָאה ביֹוהנֶא ןופ .רערעהוצ ךס א

 ַא ראפ ,רחא אזַא רַאפ רָאנ ןעריטינַא וצ ן'לרעב 'ר וצ סע טמוק יו

 ןוא עיציזָאּפ ךָאנ עיציזָאּפ ןענואווענ טָאה ?לרעב 'ר רעבָא ,טפידנוב

 רַאֿפ רָאנ זַא ,ןעדיא-זילס יד ,רערעהוצ ענייז טנייצרעביא טָאה

 .ןעמיטש רדיא ַא זומ ןוא לָאז ן'טרעביל
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 -ברוד ליפ רַאפ םייה ע'תמא ןא ןערָאװעג זיא זיוה ס'לרעב 'ר

 ןעטלַאהאבסיוא טפרַאדעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,"ןעטַאי , עדנערעדנַאװ

 -עגרעביא טָאה "טַאיה ַא ןַא ןוא ,ייצילַאּפ רעד ןופ ,םילבחמ יד ןופ

 ןעשָארג רָאּפ ַא ,ןעסייבוצוצ ןעגָארקעג ךיוא ןיוש רע טָאה ,טגיטכענ

 טינ ןוא רעטייו ןהעג ןענָאק וצ לעסעּפ ַא ךיוא ןוא ,ענעשעק ןיא

 ךיוא טָאה ןיוה ס'לרעב 'ר  .ייצילאּפ רעד ןופ ןערעו טרעטשעג

 ,סעיצַאמַאלקָארּפ טרָאּפסנארט ַא ןעצעזוצּפָא ץַאלּפ ַא רַאפ טנידעג

 ...רהעוועג ךיוא יװ

 א

 ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעמָארגָאּפ ןעו ,נעט ערעטסניפ יד ןיא
 גנַאלק א טײרּפשרַאפ ךיוא ךיז טָאה ,דנַאלסור רעביא ןעטיײרּפשרַאפ
 -יליל ךרוד ןָא ןעמוק סענַאנילוכ סעדנַאב עסיורג זַא ,ענליוו רעביא

 ןוא ןעלהוש יד טליפעגנָא ןעבָאה ןעדיא .,קָאשעּפינש ןוא עקוואוּפ

 ,ןעננַאגעג טינ ?הוש ןיא ןזיא ?רעב 'ר רעבָא .טָאג וצ ןעוועג 5ּפתמ

 ןעמַאצ טָאה רע ,עלעפעש ַא יו ןעברַאטש טלָאװעג טינ טָאה רע

 יִאועיִאב ןופ דילנטימ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןע'?רעזייל ןייז טימ
 ן'םיוא ,םארברעטסא רעביא לעטָאה ַא ןיא ןעטלאהעג ךאו ,דַאירטָא

 ,"דנוב, ןופ ןעדַאירטָא עיוועיאב יד ואווװ ,עקוואופיליפ וצ געװ
 רענייא רעדעי ןוא ,ןעוועג ןענייז ןויצ-ילעוּפ ןוא "רע-סע , ,"ַארקסיא,

 -לָאװער םינימ ערעדנַא ןוא סננינירב טימ טנפַאװאב ןעוועג ןיא
 -ילוכ יד ןענענענאב וצ טיירג ,רהעוועג עטלַאק טימ ךיוא יו ,ןערעוו

 -נעטש ןיא ןענַאטשענ ,ןָאפעלעט םייב ןעסעזעגנ ןיא לרעזייל ,סענַאג
 ןופ ןעטנעגעג ערעדנא יד ןופ ןעדַאירטַא יד טימ גנודניבראפ רעגיד
 ךיז ןענעלפ ,ןעמַאזוצ ןעסעזעג ןענייז ןהוז ןוא עטַאט ןוא ,טדָאטש

 ,טייצ ךָאו ַא רעביא רַאפ טכענ עצנַאג ױזַא --- העש ייווצ עלַא ןעטייב

 ַא וצ ,דָארָאגָאװַאנ רעטניה ,גָאטרַאֿפ תבש ןעסיוועג ַא גידנעהעג

 וצ ןעניוצעג ךיז טָאה רעכלעוו ,דלַאו ןעפיט ַא ןיא טקנוּפ ןעסיוועג

 -קארּפ טָאה "דנוב , ןופ דַאירטַא יִאוועיֶאב רעד ואוו ,עוָארָאװדנאל

 ,דַאירטָא ם'נופ טּפיוה רעד ,ילינריוו טָאה ,ליצ ןיא ןעסיש וצ טריציט
 עליפ טלהעצרעד רימ ,ןדמל א ןוא רוחב-הבישי רענעזעוועג ַא ךיוא

 טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ךאל'השעמ ענהעש ןוא ןעטָאדקענַא ,ןעציוו

 ףוס םוצ ןוא ,ןעלהעצרעד ןע'לרעב 'ר ןעטייהנעגעלעג ענעדיישראפ ייב

 'ר רעד טָא ,ןַאמ רעטלַא ןאה :ןעבעגענוצ שיטסַאיזוטנע רע טָאה

 -רעביא יד ןופ רענייא ןוא רבח רעיירטענ-תמא ןא זיא רע רעבָא ,לרעב
 ןֹופ רעקירָאטסיה רעד ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא .,רעפמעק עטסנעבעגנ

 טעװ ,ןעדלעה ערהיא ןענעװו ןעביירש טעוװ עיצולַאװער רעשיסור רעד

 רענליו ןעטלַא םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןערעוו ןעבירשרַאפ ךיוא רעכיז
 ."לרעב 'ר -- "טא,



 .סעדנָאלב דוד ןופ סעצָארּפ םד-תלילע

 ַא טימ ןעראוועג טרעדורעגפיוא טלעוו עשידיא יד זיא 1900 ןיא
 טָאה רעכלעוו ,סעדנַאלב דוד ,רעשדלעפ רענליוו א ףיוא לובלב-טולב
 ,סאנ (ַאיַאקסרַאטַאט) רעשרעטָאט רעד ףיוא טניואוועג

 -ָאסַאּפס .ד .וװ ,גנרעבנעזורג רַאקסָא ןעטַאקָאװדַא עטמירַאב יד
 ןברק ןעגידלושמוא םעד טנידייטראפ ןעבָאה ווָאנָארימ .נ ,ם ןוא שטיוו
 .קלָאפ ןעשידיא ןופ םיאוש-טולכ יד ןופ

 ןיא ןערָאװעג טּפשמ'ענ רע זיא ,1900 ,רעבמעצעד ןעט21-15 ןופ
 רעבָא ,גידלוש ןעראוועג ןענופעג זיא רע ."דוס יִאנשזורקָא , רענליוו

 .סעדנָאלב דוד

 רע  .איַאקסניוודורג טסניד עכילטסירק ןייז ןעטיוט וצ טכיזבא ןהָא
 .עמרוט ןעטַאנָאמ 4 ןוא רהאי 1 וצ ןעראוועגנ טּפשמ'ראפ זיא

 -28 ןופ ,ןעראוועג טּפשמ/ענ לָאמ ןעטייווצ א רע זיא ליפא ןַא ףיוא
 .ןעראוועג ןעשאוועננייר זיא ןוא ,1909 ,ראורבעפ ןעט1 זיב ראונאי ןעט |

 .ןעדייל ענייז טרעהענפיוא טינ ןעבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ ךיוא רעבָא
 ןייז ןעריולראפ סעדנַאלב טָאה טנענעג רעכילטסירק א ןיא גידנעניואוו
 טָאה ,ןענארטעג ךָאנ ןעבָאה תוחוכ יד ןמז לכ ,ןענעווטסעדנופ .קיטקַארּפ
 ,ךאווש ןוא טלַא רע זיא טציא .ןענָאלשעגכרוד זיא סע יו ךיז רע
 .דנעלע ןוא קנארק
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 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,יסס--נַא .ש ,ץרּפ .ל
 .עגליוװ ןיא ןרָאהנײא דוד ןוא תובשחמ-לעב

 לַאז ןיא ,1912 ,.בעפ ןעט18 ,ץרּפ .ל .י טימ טנעװָא ןַא ןופ םַארגָארּפ 1
 ."'המימת הרות , .זעג רעד ןופ טרישזנַארַא ,עינָאמרַאהליפ

 ןיא ,1919 ,19 רעבמעצעד ,יקס--נַא .ש טימ טנעוװָא ןַא ןופ םארגָארּפ 9
 ."טייברא ךרוד ףליה , .זעג רעד ןופ טרישונַארַא ,לַאז טָאמש

 ,ענליוו ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ ךוזַאב ַא ןופ עיפַארגָאטַאפ .8
 ,ןירעּפלַאה קלַאפ ,גרובליז השמ ,ןרָאחנייא דוד ךיז ןעניפעג סע רעכלעוו ףיוא

 ,ןָאראב הרובד ,שטיווָאנאמלאק .ז ,שטיוװָאנאלּפאק ןד ,עלעדנעמ ,קאווטול
 .רודגיבא ןב ןוא ןַאטּפיל ,לבבורז

 ,קיזומ רַאפ טפַאשלעזעג רעשידיא רענליוו רעד ןופ דרַאק-דילגמומ ַא 4
 רעמכיד םעד ןופ טפירשרעטנוא רעד טימ ,טסנוק רעשיטַאמַארד ןוא גנאזעג
 .טפַאשלעזעג רעד ןופ ראטערקעס רעד ןעוועג 1910 ןיא זיא רעכלעוו ,ןרָאהנייא

 ןוא (וועשאולע .רד) תובשחמ-לעב טימ טנעװָא ןא ןופ םארגָארּפ 5
 -ַארד-שילַאקיזוט רעשידיא רענליוו רעד ןופ טרישזנַארַא ,לעזיירק ןהָאבנעזייא
 .טפָאשלעזעג גנַאזעג רעשיטַאמ
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  תנמלאה, ײרעקורד רענליװ עטמירַאב יד
 "'סָאר םיחאהו

 רעצנַאג רעד רעביא טמירַאב ,"םָאר םיהאהו הנמלאה, יירעקורד יד
 ,רעלדנעהכוב א ןופ ,1789 ןיא ןעראוועג טעדנורגעג זוא ,טלעוװ רעשידוא
 1701 ןיא .טסוגוא סואלסינַאטס גינעק ןופ סינביולרע רעד טימ ,םָאר ףסוי
 םסרופמה דיסחה תאוצ, ,ךוב רעטשרע רעד ןעראוועג טקורדעגּפָא ןעטרָאד זוא
 ןעראוועג טרהיפעגרעבירא יירעקורד וד זיא 1709 ןיא ."דניקסוז ר"רוהמ
 ןוא ןעברָאטשעג ,םָאר ךורב ,רעמיטנעגיוא רעד זיא 1808 ןוא .ענליוו ןייק
 רענדָארג ַא טָאה 1806 ןיא .םחנמ ןהוז ןייז וצ רעבירַא זוא טפעשעג סָאד

 םָאר רעד טימ טגינווארַאפ ךיז ןעיירעקורד רענליוו עגינווא ןוא יירעקורד |
 עשידיא עלא טכאמראפ גנוריגער עשיסור יד טָאה 1880 ןוא .יירעקורד
 .ענליוו ןיא יירעקורד םָאר יד ןוא וועיק ןיא רענייא רעסיוא ,ןעיירעקורד
 .ירעקורד םָאר רעד ןיא ןעדָאש סוורג טכאמעגנָא רעוופ ַא טָאה 1841 ןיא
 רעבירא זיא טפעשעג סָאד ןוא םָאר םחנמ ןעבראטשעג זיא רהָאו ןעבלעז םעד
 יד ןוא ,1888 ןיא ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,ןבואר-ףסוי ןהוו ןייז וצ
 סלַא םָאר דוד טימ ,ןהיו ענייז ןופ ןעראוועג ןעמונעגרעביא ויא יירעקורד

 טניז .1860 ןיא ןעברָאמשעג זיא םָאר דוד .רעטלַאורַאפ טפעשעג טּפיוה

 הנמלאה 'יירעקורד, ןעמָאנ םעד רעטנוא טסואווַאב יירעקורד וד זוא ןַאד
 ."םָאר םיחאהו

 -ַאקרַאה עטיא-ענרעשט
 הרובד ןופ רעטומ ,יוו

 רעטסעוש ןוא  ,םָאר
 לובשמ ןעטסואוואב ןופ

 (םחנמ)
 ןבואר ףסוו

 וד ןופ רענייא ,םָאר

 ,םָאר ענַאמ
 ןופ ןהוז

 ןופ ףעש ,םָאר הרובד
 חנמלאה , ,עמריפ קורד
 סָאװ ,"םָאר םיחאהו

 -- ןעטנערעלעג ןוא
 -- ןושַארטש והיתתמ
 ןופ ןעגנולמַאז ןופ)
 -טפַאשנעסיוװ ןעשודוא |

 .(םומומסנוא ןעכיל

 -ריפ רעד ןיא "םיחא ,
 םיחאהו הנמלאח , עמ
 -טםאז ןוֿפ) --- .?םָאר
 ןעשידיא ןופ ןעגנול
 -נֹוא ןעכולטפַאשנעסיוו
 .(טוטיטס
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 ןערָאי רעגילדנעצ טָאה
 טימ ןעדיא טגרָאזראפ
 -- .םורפס עזעיגילער
 ןופ ןעגנולמאז ןופ)
 -טפַאשנעסיוװ ןעשידיא
 ,(טוטימסנוא ןעכיל
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 ןעזײר הרש

 רתסא הרובר

 עמירַא עשידיא ַא ?ןעװעג יז זיא רעוו

 טינ ןיא יז .טסיינ ןעסיורג ַא טימ יורפ-סקלָאפ

 טױנ רענימורַא רעד וצ גיטליגכיילג ןעבילבעג

 ןיװטיל .א .ןערעדניל טלָאװעג יז טָאה ןוא

 "תומשנ עשידיא, ךוב םעד ןיא (ץיוורוה .ש)
 טימ ."ןידלעה-סקלָאפ , ן'רתסא הרובד ןָא טפור

 ---םענעי רַאפ ץלַא--ןעבעל ןעכילרעדנואוו רהיא
 סלא ךָאנ .טנידרַאפ ןעמָאנ םעד יז טָאה
 ןיא ןעכוק ןענָארטענמורַא יז טָאה ?עדיימ גנוי

 ַא ןעדלינ ייווצ זיולב טנידרַאפ טָאה יז ןעוו וליפַא ןוא .ןעקנעש יד

 רהאי 17 וצ  .עמירָא ןעפלָאהעג טלעג םעד ןופ ןיוש יז טָאה ,ךָאװ

 א -- רענעז א ןעווענ ןיא ןַאמס רהיא .טַאהעג חנותח יז טָאה

 םעד ןופ ןוא ,טַאהעג טשינ ייז ןעבָאה רעדניק ןייק .הכאלמ ?עב

 -יילק רעייז ךָאנ ןעביילב ייז ייב טנעלפ סָאװ ,טלענ ןעטרָאּפשענּפָא
 .דסח תלימג ַא ןעכַאמ וצ ןעסָאלשַאב ייז ןעבָאה ,האצוה רענ

 : 'רתסא הרובד וצ נָאטראפ גָאטנוז ענעדיא ַא ןעמוק טנעלפ

 -- .טיורב ןהֶא ןעציז רימ ,טעװעטַאר ,עק'רתסא .הרובד ---

 ,טיורב ןהֶא ןעשנעמ ןעציז ןעזָאל טינ רתסא הרובד ןיוש טעוו

 ,לעבור ַא ןעצנאגניא -- ,האולה עניילק ַא ?יװ ענעדיא יד ןוא
 ןוא ,שיפ ,ךַאטער ,לעּפע ןעמענ טעוװ ,קישַאק ַא ןעמענ יז טעװ ---
 | | .טיורב ףיוא רעדניק יד ןענידרַאפ טעוו

 -וירפ זיב לעבור םעד ענעדיא רעד רתסא הרובד סיוא טנרָאב

 טמוק נָאטיײירפ .ןעלדנַאה ךָאו עצנאג ַא ןענעק לָאז ענעי זא ,גָאט

 / ןץרתסא הרובד וצ ענעדיא עמירָא יד
 -ענ טָאה רהיא ,ןייז רחיא טלָאז טנוזענ ,עק'רתסא הרובד --

 ףיוא טנידרַאפ ךָאװ עצנַאג ַא  .רעננוה ןופ טניזעג ַא טעװעטַאר

 | .ךלמח דיכ טכַאמעג תבש א ןוא טיורב

 -נוז זיב דסח תלימנ םעד קירוצ ןעמענוצ רתסא הרובד טנעלפ
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 ַא הנמלא רעד ןעגהָאב רעדיו יז טגעלפ הירפ נאטנוז .הירפ גָאט
 .נָאטיירפ זיב דסח תלימנ

 טגרָאב רתסא הרובד זא ,רעבייוו עמירַא יד טסואוורעד ךיז ןעכָאה

 .ןעריט יד ןענָאלשּפָא ןעמ טנעלפ ,טנעצָארּפ ןהֶא ןעלדנַאה ףיוא טלעג

 ַא ןענרָאב טנעלפ הנמלא עמירָא ןַא זַא ,ןעפערט טנעלפ לָאמַא

 םעד הביס ַא ךרוד יז טָאה נָאטיירפ ןוא ן'רתסא הרובד ייב האולה

 הנמלא ַאזַא וצ רתסא הרובד טנעלפ .ןעלָאצַאב טנעקענ טשינ לעבור

 ,לעבור ַא ךָאנ ענעדיא רעד ןענרָאב טנעלפ ןוא נידעננ רהעז ןייז

 .ןעלָאצאב טסעוװ ,ןעפלעה טעוװ טָאנ ,השקשינ ---

 (1817--1907) רעפלעג רתסא-הרובד

 .ןעלָאצסיױא ףיוא סעמוס ערעסערגנ ןעיײלרַאפ ןעמונעג טָאה יז ןוא

 עלעקנעב ַא ףיוא סעקטַאי יד ןעבעל קרַאמ ןיא ןעצעז ךיז טנעלפ יז
 טַאהעג טָאה יז .רעכואוו םעד ןעגָארטוצ רהיא ןענעלפ רעבייוו יד ןוא

 ,רעבואוו רעד ןענעלעג ןזיא לייט ןייא ןיא ..ענעשעק עקידנערָאגיײירד ַא
 --- גנולײטּפָא רעטירד רעד ןיא ,עקנַארק רַאפ טלעג --- ןעטייווצ א ןיא
 .תולכ עמירָא ןעכאמ הנותח ףיוא טלעג

 -נעב רהיא ףיוא ןעצעזקעוַא ךיז טנעלפ יז יו טלהעצרעד ןעמ

 .רעכואוו םעד ןעגנערב רהיא ןעלָאז רעכייוו יד זַא ןעטראוו ןוא עלעק
 -רעד ךיז יז טנעלפ לָאמַא ןוא .טינ לָאמנייק יז טנעלפ ןעטעב רעבָא
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 ,רָאטקָאד א ףיוא טינ טָאה ןירָאטעּפמיק עמירָא ןַא זַא ,ןעסיוו

 ,רעבייוו יד וצ ןעדנעוו ךיז האצמה ןימ ַאזַא טימ רתסא הרובד טגעלפ

 :ןהעגייברַאפ ןענעלפ עכלעוו

 ןוא -- !רָאטקַאד ַא עקיּפָאק ַא רַאפ טפיוק ,ךעלעבייוו ---

 טימ ןרתסא הרובד גידנערעפטנע טשינ ךרוד טשינ טהעג רענייק

 -יר ס'רתסא ההובד ןוא עקיּפָאק א וצ עקיּפָאק א ןוא .עקיּפָאק רעד |

 ןעבָאה טעוו ןירעניוועג עמירַא יד ןוא ,רעוש טרעוו ענעשעק ענעמ

 טעװ רתסא הרובד .ץלָאה לעגעװ ַא ןוא רעטוּפ טנופ ַא ,רָאטקָאד א
 | .הואנ ןוא לעמוט ןהָא ,ליטש ןעננערב רהיא סע

 רעטכָאט א ןעכַאמ הנותח ףראד הנמלא עמירַא ןַא ןזַא ןוא

 ,הנותח יד ןעװַארּפ וצ ףיוא רעדָא ,ןדנ ףיוא סיוא טלהעפ סע ןוא

 : רעבייוו יד וצ טפור ןוא עלעקנעב רהיא ףיוא רתסא הרובד ןיוש טציז

 טרעוו דלַאב ןוא -- .ןתח ַא עקיּפָאק ַא ,ןתח ַא טפיוק ,רעבייוו ---

 טעוװו סע ןוא רעווש ןוא לופ ענעשעק עגידנערָאג-יירד ס'רתסא הרובד
 /  .טנַאװענטעב ןוא ןדנ ףיוא ןוא הנותח רעד ףיוא ןיוש ןייז

 הרובד טפיוקרַאפ ,לוש א וצ ךַאד ַא ןעקעד ףראד ןעמ זַא ןוא

 יי / .ךַאד ַא עקיּפָאק ַא רַאפ רעבייוו יד רתסא

 רָאפ ייז טנייל רתסא הרובד סָאװו .ןעפיוק רעבייו יד ןוא

 טפיוקרַאפ ס'הרות רפס רעבייוו עמירָא יד טָאה יז ןעפיוק ייז ןענעלפ
 ןעמ טָאה -- !הרות רפס א ךעלעביוו טפיוק : עקיּפָאק ַא רַאפ

 -ַאק רענענייא רהיא זַא ,רעטעּפש ןוא .הרות רפס ַא ןעבירשעג

 טעדנעװעגנ רתסא הרובד ךיז טָאה ,ןיילק וצ ןערָאװעג זיא ?לאטיּפ

 רהיא ןופ רעדילנטימ ןערעוו ןעלָאז ייז זַא ,םיטַאבעלַאב עשיטָאטש וצ
 יז .טגָאזענּפָא ןענָארקעג טשינ טָאה רתסא הרובד ןוא ,דסח תלימנ

 ךסח תלימג רעד ואוו ,סעקיּפָאק יד טָא ןופ לוש ַא טיובענסיוא טָאה

 .ןעבענעגסיורַא םויה דע ךָאנ טרעוו ןוא ןעבענענסיורא ןערעוו טנעלפ

 -מוא רעד ןעוו ןוא ,ןעביירש טנעקעג טשינ טָאה רתסא הרובד

 הרובד טָאה ,סיורג ןעראוועג זןיא דסח תלימג ןופ לאטיּפַאק-סגנאג

 -רָאטשראפ גנַאלטיניָאד רעד .ןעביירש ןענרעל ןעמונעג ךיז רתסא

 -ומעמ ענייז ןיא טלהעצרעד ןאזדוב רעלעטשטפירש רענליו רענעב

 עכלעוו ,ןרתסא הרובד ןעביירש טנערעלעג טָאה רע יוזא יוװ ,ןערַא

 עסיורג א ןעוועג רהיא רַאפ זיא'ס ןוא גנוי טינ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא

 יז .ןעוועג חצנמ ןעטייקנירעווש עֶלַא יד טָאה יז רעבָא ,גנוגנערטשנָא

 דסח תלימג רעד ,רעכואוו םעד ןעכביירשרַאפ זומ יז זא ,ןהעזעג טָאה

 טָאה ןיילַא יז ןא ,טלהעצרעד ןעמ .ךילטקניּפ ןערהיפ ךיז לָאז

 טנעלפ יז סָאװ ,טלעג ןעטרָאּפשענּפָא רהיא ןופ .,םירָא רחעז טבעלעג

 ןענעלפ סָאוו ,םישורּפ ,סעקינזיולק ןעטלַאהסיױוא יז טנעלפ ןענידרַאֿפ

 ,טיוט ס'נַאס רהיא ךָאנ ןעוועג ןיוש ןיא סע .ןענרעל ןוא ןעציז

 ןוא רעטנעזיוט יד ןיא ןעסקאוואוצ ךיז טָאה דסח תלימג רעד ןעוו .
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 ,טייצ עצנַאנ רהיא ןעבענּפָא םהיא ןעמוקענסיוא זיא ן'רתסא הרובד

 יז זַא ,ט'לעוּפ'עג רהיא ייב דסח תלימג ןופ רעדילגטימ יד םיוק ןעבָאה
 סעקיּפָאק גיצפופ טימ לעבור ייוצ ןעבעל םוצ ךיז רַאפ ןעמענ לָאז

 ,עמירַא רַאפ ןעבענּפָא ךיוא יז טנעלפ טלענ םעד ןופ רעבָא .ךָאו ַא

 .קינזילק א גָאט ַא טלהעפ סע זַא ,טסואוורעד ךיז יז טָאה לָאמנייא

 םעד ןעבענּפָא ןוא שיילפ ןייק ןעכָאק טינ טעװ יז : ןעסָאלשַאב יז טָאה

 רהיא .טלהעפ םהיא סאוו ,נָאט םעד ףיוא טלענ סָאד קינזיולק -

 ,םלוע תיב רענליוו םעד ףיוא רבק ס'רתסא הרובד

 ןופ הנרדמ רעד וצ ןערהיפרעד טלָאװעג יז טָאה ץנעטסיזקע עצנַאג

 .םענעי רַאפ ןזיולב ןעבעל

 .בושח ןעטלאהעג יז ןוא טַָאהענ ביל ן'רתסא הרובד טָאה ענליוו

 ענהעש עקשטיניילק יד טנעקעג טָאה טלַא ןוא גנוי יו ,טלהעצרעד ןעמ

 תלימג רעד .,דובכ סיורנ ןעזיוװעגסױרַא רהיא ןעבָאה ןוא עקשטיטלַא

 המחלמ רעד ראפ ןיוש טָאה ,ןעמָאנ רהיא םויח דע טנָארט סאוו ,דסח

 ןעמענ ןענעלפ תואולה יד .לעבור טנעזיוט 28 ןופ דנָאפ ַא טָאהעג

 א רָאנ ,רענייא טינ .טיונ ַא ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,יד רָאנ

 הרובד ןופ האולה ַא טימ עקירעמא ןייק ןערהָאפעג וליפא ןענייז ךס

 רעגיזָאד רעד טריטסיזקע טציא ךיוא ןוא .דסח תלימנ ס'רתסא
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 ,תואולה יד ןעמ טיג ?עכלהוש ס'רתסא הרובד ןיא -- דסח תלימג

 ,תוכאלמ לעב ,רעמערק עמירָא טציא ןענייז תואולה יד ןופ רעמענ יד
 .סעקישָאק יד טימ ןעהעג סָאװ ,קראמ ןיא ןעלדנַאה סָאװ ,רעבייוו יד

 קנעדנָא רעד רעבָא .ןעברָאטשעג רתסא הרובד זיא רהָאי 90 וצ

 רעמירַא רענליו רעד ןעשיווצ גידעבעל ןוא גילייה זיא רהיא ןענעוו

 רבק ס'רתסא הרובד וצ ןעמוק רעבייו עמירַא יד .גנורעקלעפאב

 יז יו ,רהיא ךָאנ ןעקנעדעג ךס א  .רעצ רעייז סיוא ןעסיג ןוא

 -מוא ןֹוא עדנעגעל א יװ ןוא ,ןעטיונ ערעייז ןיא ןעפלעה ייז טנעלפ

 -ןעיורפ ענהעש ענידריווקרעמ עגיזָאד יד ןעביילב טעוו ךילסעגרַאפ

 עדנעלע ןוא עמירָא רַאפ עמַאמ א ןייז טנעקעג טָאה סָאװ ,טלאטשעג

 רהיא ןייז טעװ יוזא ןוא .ןעבעל רהיא טבעלענּפָא ייז רַאפ טָאה ןוא

 חרובד ןידלעה-סקלָאפ עשידיא יד --- תורוד עטסטייוו יד רַאפ ןעמָאנ

 | ,רתסא
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 .ענליװ רעגילָאמַא רעד ןפ ןעטערטרָאּפ

 רעד ןופ עעדיא עדנעצנעלג א ןעוועג זיא סע

 ןעבעגוצסיורא קראי ןינ ןיא טפַאשנאמסדנאל רענליוו

 שטנערב רענליוו םעד ןופ םואעליבוי ןעט-92 םוצ

 דובכל זיולב טינ ךובלעמאז א ,גניר רעמייברא 7

 -סיה א ןעפאש וצ ,רקיע רעד ,רָאנ עוצאזונאגרָא רעד

 ראפ טנעמונָאמ ןעשירָאטסיה-רוטלוק ןוא ןעשירָאט

 ןופ ןייז םעוו ךובלעמאו רעד .םייה רעטלַא רעייז

 רענגליוו ראפ זיולב טינ סערעטניא ןערעייהעגמוא

 עלַא ראפ רָאנ ,ןייז טינ ןעלָאז ייז ואוו ,ןעדיא

 א רַאפ סאוו ,סייו דיא רעדעי םירָאו .ןעדיא

 .ןעדיא עשיסור יד ןופ ןעבעל ם'ניא טליּפשעג טָאה ענליוו עלָאר עסיורג

 -עגנָא ךיז טָאה סע טניז ,טרעדנוהרָאי ןעטצעל םעד ראפ טפיוהרעבוא

 וורד יד ןופ עכַאּפע יוד -- סנאסענער רעזנוא ןופ עכָאּפע יד ןעביוה

 ערעווז עלא ןיא םזילאוצָאס ,םוינויצ ,הלכשה יד :ןעגנוגעוואב עגוטכעמ

 .ןעגנוריטַאש

 ןעשירָאטסיה גיצניוו רהעז רימ ןעבָאה טפיוהרעביא ענליוו ןעגעוו

 ןופ .הנמאנ הירקה לעכיב רעד .לאירעטַאמ ןעשירָאטסיה-רוטלוק ןוא

 ,םינינעה רוצק רעגיד'תובת ישאר ןימ א ןיולב ויא ,ןיפ ףסוי לאומש

 ןעגעוװ ןערעװ טגָאזעג ןעק ןוא ףרַאד סע סָאו ,םעד ןופ םיה ןס הפיטכ ַא

 -עמַאמ ףיוא קנואוו ַא זיולב רָאנ ,עטכישעג טינ ךָאנ זיא סָאד .ענליוו

 רהָאי עכולטע טימ טָאה יקסנול לעקייח רעביל רעד .עטכישעג וצ לאיר

 טרָאד ןוא ָאד .ענליוו ןעגעװ לעכיב ןעכילצונ ַא ןעבעגעגסיורַא קירוצ

 ןעגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עצרוק עשידָאזיּפע ,ןעגָאז וצ יוזַא ,רימ ןענופעג

 ענליוו) ענליוו ןופ ןכש ַא .ה .ד ,דיא רעקסנימ ַא ,ןיילַא ךיא .ענליוו
 -וואוו ,(רעמַאק ַא טימ בוטש ַא יװ טנעכערעג לָאמַא ךיז ןעבָאה קסנימ ןוא

 -- 1918 ןוא 1906 ןעשיווצ -- רהָאו 7-6 ןופ ךשמ ַא ןיא ענליוו ןיא גידנענ

 ,רעקסנימ ַא ןיב ךיא זַא ,ןעסעגרַאפ ךיז ,ענליוו ןיא ךיז גידנעצעזַאב ,בָאה

 ךיז ךיא טלַאה ,ענליוו ןופ ןיב ךיא זַא רהָאי 20 ןופ רהעמ שטָאכ ,ןוא

 ענליוו טָאה רעביוצ אוא .ןאמסדנאל רענליוו א ראפ גָאט ןעגיטנייה זיב
 ַא טרָאד טניואוועג ןוא טכוזאב ענליוו טָאה סָאו ,ןעדעי ףיוא סטַאהעג

 ,טווצ עצרוק

 ערעדנַא ןוא ןיילַא רימ ךיא בָאה ,ןעוועג יוזא זיא סָאד סאוו ראפ

 סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא רעדליב ,ןעּפיט עסַאמ רעד ןיא ןערעלקרעד וצ טכוזעג

 ןיילַא רעדליב ןוא ןעפימ יד .ענליוו ןעגעוו ןוא ןופ ןעבורשעג בָאה ךיא

 ןכלעוו ןופ לייט ַא ,,תומשנ עשידיא, עניימ ןופ דנַאב ןעצנַאג ַא ןעמענרַאפ
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 וצ ךובלעמאז ם'נופ עיצקַאדער רעד טביולרע ןעגינעגרַאפ טימ בָאה ךיא

 .ךוב ןעגיוָאד םעד ןיא ןעצונַאב
 ןוא ןעפומ יד זיולב ןיירַא ןעהעג עניימ "תומשנ עשידיא, יד ןיא

 ענליוו ןעגעוו ןעבירשעג רעבָא ךיא בָאה ייז ץוח א  .ענליוו ןופ רעדליב

 -ָאעג-קיזיפ יד ןעוויװַאב וצ טכוזעג בָאה ךיא ואוו .ןעלכומרַא עסַאמ א

 תכוז טָאה ענליוו עכלעוו ךרוד ,תובס עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ,עשיפַארג

 ןעביאוצסווא יוז קנַאד ַא ןוא ,ןעועג זיא יז סָאװ ,סָאד ןייז וצ ןעוועג

 .ןעדיא עשיסור יד ןופ ןעבעל ןעגיטסייג ן'פווא העפשה עסוורג רהחיא

 ןוא ךיוא טציא ךָאנ ןעריטסיזקע ,ןײמעגלַא ןיא ,ןעגנוגנידַאב יד טָא

 טעו שינרעדורוצ עגיטציא יד ןעוו ,עלָאר ערעסערג ַא ןעליּפש ךָאנ ןעלעוו

 ,ןעפָאה רימָאל .עלַאמרָאנ א ןערעװ טעװ עגַאל יד ןוא ןעלעטשנייא ךיז

 ןעוומ ,רעטעּפש יוצ ,רעירפ ,טעוו יז ;עלַאמרָאנ ַא ןערעװ טעו יז זא

 ענליוו ןעביוהעגפיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב יד .עלַאמרָאנ ַא ןערעוו

 .ןעריטסיזקע ןעלעוו ןוא טציא ךָאנ ןעריטסיזקע ,"אמילד םילשורי , רעד וצ
 ווא ענליוו .בורח ,םירָא זיא ענליוו ,תדרוי ַא טציא ויא ענליװ

 טעוו ענליוו !ענליוו עבעל סע -- רעבָא .ךיז טכַאד יווַא --- ןעברָאטשעג

 .ןעבעלפיוא זומ ןוא
 סירגַאב רעטרעװ 'וד טָא טימ ןוא ,גנונפָאה עטסעפ ןיימ זיא יוזַא

 סאוו ,ךובלעמַאז םעד ןופ רעבעגסיורַא יד --- טיילסדנַאל רענליוו יד ךיא

 .רעזעל וד רַאֿפ טציא טגיל

 .'קדב רג; רעד יקצָאטאּפ ףַארג

 ןיב ךיא ןעוו ,ןעמונעגכרוד ךימ טָאה ?היפעג רעדנוזַאב א רָאג

 טנַאקַאב ןיא "עיליא, ?עטעטש סָאד .עיליא וצ רעטנעהענ ןעמוקעג

 -היר רעד טימ ןעדנובראפ זיא ןעמָאנ רהיא .םוחת ןעצנאנ ןיא

 -סיה ַא רהעמ ,סנענירביא זיא'ס ."קדצ רג , ם'נופ עדנעגעל רעדנער

 .עדנעגעל ַא יװ ,טקַאפ רעשירָאט

 -ָאמ עטסכילקערש יד ןופ ענייא זיא "קדצ רג , ן'טימ השעמ יד

 ךיוא ןזיא יז ןעדיא עשיסור יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעטנעמ

 רעד ןיא עשיטסירעטקַארַאכ טסכעה ןוא עטסגידריווקרעמ יד ןופ ענייא

 גנוטײדַאב יד .רוטלוק רעשיליוּפ ןוא רעשידיא רעד ןופ עירָאטסיה

 טינ ,טצאשעגּפָא גונעג טינ ךָאנ ןיא שינעהעשעג רעגיזָאד רעד ןופ

 טשרע טרָאו יז .םייז רעשיליוּפ רעד ןופ טינ ,רעשידיא רעד ןופ

 גנַאהרָאפ םעד ןעביוהוצפיוא טייצ יד .רעקירָאטסיה רהיא ףיוא

 טימ .ןעמוקעג טינ ךָאנ ןיא "קדצ רנ, ם'נופ עידענַארט רעד ףיוא

 -וטלוק עכילקערש יד טָא ןיא עדנענעל ןופ לעבענ-סגנורעמעד א

 ןעפראד ןעלאירעטַאמ יד .ןעגיוצראפ עמארד עלאיצַאס ןוא עלער

 יד ןופ ,סנימלע תיב עשידיא יד ןופ :ןערעװ ןעבילקעג טשרע

 -רעד טייל עטלַא סָאװ ,תוישעמ ןופ ,ןע'סקנּפ עטּלַא יד ןופ ,ןעלהוש

 ײז ןיא ;ןערעװ ןעבילקעג לאירעטַאמ רעד ףרַאד --- ךיז ןעלהעצ
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 ענידעבעל טציא ךָאנ יד ןופ סעּפעילקפ עטרעיומעג בָאדג ןוא היט
 ןעפארג יד -- לעדַא ןעשיליּפ ןעטסכעה ם'נופ םיסחוימ עסיורג
 -עו טכַארבענסיױרא טרָאד ןופ ןוא ,טכוזעג ייז ןעפראד ,סיקצָאטַאּפ
 ןופ רעקירָאטסיה רענגיטכיר רעד ןעמוק טשרע ףראד ןאד .ןער
 סָאװ ,(ָאטינ טציא ןיב ךָאנ ןיא רע) ַאטעג ןעשיליוּפ ןוא ןעשיסוד
 ,ץראה דנעלהיפ ףיט ןייז טימ ,המשנ רעטיירב ןייז טימ ןענעק לָאז
 ףראד ןאד .,עדנענעל קדצ רג רעד ןופ המשנ רעד ןיא ןעגנירדניירא

 בא ןוא ,גרוטאמארד רעד ןעמוק ףרַאד'ס ,רעטכיד רעד ןעמוק

 רעטייוצ רעד ןוא ןעציזַאב רעייפ ןעכילטעג ַא טעו רעטשרע רעד

 ,רעטלהעודעדסיוא רעטשנעבעג טָאג ןופ ,רע'תמא רעד ןייז טעוו
 יד ןוא ס'נָארייב ןופ רעקרַאטש ןייז "קדצ רג, ןופ עמעָאּפ יד טעוװ
 -ַארד ס'ריפסקעש עלַא ןופ רעפיט ןייז טעו "קדצ רג, ןופ עמַארד
 יזא טכאמענ טינ טָאה טלעו רעד ןיא עיצַאסנעס ןייק ןוא .סעמ
 ןערעטיצ טעװ סע יװ ,ץראה סנעשנעמ ַא ןערעדיוש ןוא ןערעטיצ
 רעכלעוו ןיא ,טייצ רענעי ןופ שינרעטסניפ רעד רעביא ןערעדיוש ןוא

 -טייקכילקריו עכילקערש ענעי ןעליּפשּפָא טנעקעג ךיז טָאה סע
 -יוש ןוא ןערעטיצ טעװ ,"קדצ-רנ ןופ השעמ , טסייה סאוו ,עדנעגעל'

 -יא ,טייצ רערעטסניפ רענעי ןופ ןעקערש עדליוו יד רעביא ןערעד

 ןעבָאה סָאװ ,ןעקנופ-טכיל עדנעשזדנַאלב ענעי ןופ םירוסי יד רעב
 .שינרעטסניפ עקיד יד טָא ןעדיינשכרוד ךיז טהימעג טסיזמוא

 ץראה ןיימ ןעקירד ,המשנ ןיימ ןָא ןעליפ ןעקנאדעג עניױזַא
 ,עיליא וצ םוק ךיא רעטנעהענ סאוו ,רהעמ ץלַא סע ןעקירד ןוא
 רעטצעלדָאפ רעד טליּפשענּפָא ךיז טָאה סע ואוו ,ץַאלּפ םעד וצ
 -ּמִא ךיז טָאה רעטצעל רעד) .עידעגַארט ס'קדצ-רנ םעד ןופ טקַא
 -נאדענ יד ףיוא ףיױרַא רימ ןעמיוש סע .(ענלױו ןיא טליּפשעג
 טימ בָאה ךיא סָאוו ,עדנענעל רעד ןופ ךעלטעלב עכילטע יד ןעק
 רענליו א ייב ןעביירשרעביא ןענָארקעג שינרעטַאמ ןוא הימ סיורג
 -ענ .שידיא ןיא ןעבירשעג ראילּפמעזקע דעגיצנייא רעד .ןעדיא
 ןעטנעצניינ ןופ ביֹוהנֶא ןיא (ןעבירשעגרעביא --- רעגיטכיר) ןעבירש
 .טפירשדנַאה רעטעקצַאצעג רענעשרעדנואו א ןיא טרעדנוהרהָאי

 טימ ביירש ךיא) --- עדנעגעל יד טלהעצרעד --- עטכישעג עזיד,
 ןופ טביוה ןייא זיא (טּפירקסונַאמ ם'נופ שינעגעלסיוא ןוא ןושל םעד
 ןעגיליווה םעד עטיימ ךיז ןעפָארטעג טָאה סָאוװ ,גנולייצרעד סָאד
 ןיא טשריפ ןיכייאר ןייא ייב ןיפערט רהַאװ שע .קדצ רג ןַאמ
 טלַאטשעג םענייש רעיייוז טיוהנירָאבעג ןייז ןֹופ רהַאוו רע סָאװ ,ןהוז
 ןעד .םהיא טימ טױהקנידנַאטשרַאפ דנוא טייהגולק רעייוז ךיוא ןוא
 ןוא :ןילושטביוה יד ןיא ןענרעל ןעבעגעג רעטָאפ רעד םהיא טָאה
 טימ ןעבָאה ?הָאז רע ןעד ,רבח ןיטוג ןייא םהיא רַאפ טכוזעג טָאה
 " .ןעדיירוצכרוד רָאלס ךַאז עדעי ךיוא דנוא ןעניזַאב וצ ךיז ןעמעוו



 48 "קדצ רגא רעד יקטָאטאפ ףַארג

 רבח ןייז ןוא ,יקצָאטַאּפ -- ןעװעג ןיא טשריפ רעגנוי רעד

 עגני ערעדנא יװ ,טעילֹוהעג טינ ןעבָאה עדייב .אנמערַאז --
 םירבח יד .טכַארטעג ןוא טנערעלעג ךיוא ןעבָאה רָאנ ,םיצידפ

 ייז לָאז רע ,יקצָאטַאּפ טשריפ םעד ,ןַאמטּפוה ם'נופ ןעננאלראפ

 ןאמטביוה רעד יו יױזַאא .ןענעמָאקלָאפראפ ךיז זירַאּפ ןייק ןעקיש

 ,ןענרעל םוצ ןיבָאה יז יווװ טייקיטשוליג םיורג סָאד ןהעזעג טָאה

 "עג ןעדייב ייז טָאה ןוא יז ןָאטעג ןעלַאפינוצ רע טָאה טכיננעד

 : ןעמָאנ ןיא ןירעוװ טסיורגרעד ןילָאז ייוז טכינ ןעד ...זירּפ ךָאנ טקיש

 ײלרעלַא ןיא ןעטשרע .ןייז טקישעג רעייוז גנונרעל רעייוז ןילָאז ןוא

 -נעשיו ןוא טלעוו רעד ןופ טרעלקפיוא ןיא רעדיו ןוא :ךַארּפש

 ןהוז םעד ןופ גיױלניירַאטניױה רעד ןעד :ןיביולג ןידעי ןופ טפַאש
 םעד ןופ גנוגַארטרַאפ ןיא ןיזעװעג רונ סעלַא זיא ןַאמטביוה ןופ

 ."גיטפאהרהַאװ ןיא ןיבילג ערעשַאװו רהעלקפיוא

 ןענייז ,טלהעצרעד טּפירקסונַאמ רעניזָאד רעד יװ ,זירַאּפ ןיא

 -וולג יײלרעלַא ןופ רהעלקפיוא ןעד ןיא ןינעליג שעלַא; םירבח יד

 ןעמ טלאהַאב סָאװראפ ;אישק א ןערָאװעג ןיא ייז ייב ."ןעגנוב

 -עו ןעזעל וצ טינ ץיגרע ייז ןענירק סָאװראפ ?ך"נת םעד ייז ןופ

 ? ןעביולנ ןעשידיא ןעג

 ןוא ןעדיא ןעטלַא ןַא טימ ןערָאװעג טנעקאב ייז ןענייז גילעפוצ

 זירַאּפ ןופ .ך"נת ןענרעל ייז טימ לָאז רע ,ןעטעבענ םהיא ןעבָאה

 רעד טרעװ טרָאד .םיור ךָאנ ןילרעב ןופ ,ןילדעב ןייק ייז ןערהָאּפ

 -ַאק ם'נופ טייז-ןעסילוק-רעטניה רעד טימ טנאקאב יקצָאטַאּפ רעגנוי
 ןעגנוגלַאפראפ יד ,ןעביולג ןעשידיא ם'נופ טײקכַאפנייא יד - .םזיצילאט

 ,קלָאפ-רעריטרַאמ םוצ יא קרַאטש םהיא ןעהיצ קְלֶאַפ ןעשידיא ם'נופ
 ןיק קעװַא טרהַאפ :רע טסילשַאב ךילדנע .ןעביולג ןייז וצ יא

 שרוי רעד ,טַאנגַאמ רעגנוי רעד ,רע טדניבראפ טרָאד ןוא דנַאלָאה

 גיבייא ףיוא לאזקיש ןייז ,דובכ ןוא תורצוא ,ןעלוטיט ,רעטינ ןופ

 .טעטכארַאפ ןוא טנָאיעג ןיא סָאװ ,קלָאפ ם'נופ לאזקיש םעד טימ

 רנפ ןטימ השעמ יד ןיא ךַאפנייא שילביב ןוא דנערהיר ףיט

 .עדנעגעל-סקלָאפ רעשידיא רעד ןיא טרעדלישעג זיא יז יו ,"קדצ

 סָאװ ,ןַאמָאר ַא ףיוא סעכילנהע סעּפע ןעוועג ָאד זיא חסונ ןייא טיול

 -ַאב ם'קדצ רג םעד ןיא טליּפשענ עלָארטּפױה יד טינ רעבָא טָאה

 עגנוי ַא טָאה םַאדרעטסמַא ןיא יבר ןייז .םוטנעדיא םוצ גנורהעק

 ,ךיא סלַא ןיוש ,יקצָאטַאּפ ףַארג רעד .טַאהעג רעטכָאט ענהעש ןוא

 םהיא יז טָאה בר רעד .טלָאװעג הלכ ַא רַאפ יז טָאה ,קדצ רג םלַא

 .ןענרעל ןענעק טוג טעװ רע ןעו ,ןעבעג וצ טגָאזענוצ

 ייב טרָאד :ןעלױּפ ןיא קירוצ קעװַא ךיז טזָאל קדצ דג רעד

 -רַאֿפ וצ דומלת ם'ניא ךיז רהעמ םינבר עשיליוּפ עטמהיראב יד

 טפַאשקנעב יד ןעגיוצעג רשפא םהיא טָאה רעדָא ,ןענעמָאקלָאפ
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 רעדלעפ עשיווטיל יד ןעניוצעג םהיא ןעבָאה ?םייה רעד ךָאנ
 ןיא קירוצ טמוק ףַאדנ רעטרהעקאב רעד רָאנ ױװ ? רעדלעװו ןוא
 .ןעגנורעדליש ןיא רעגרַאק "קדצ רג ן'טימ השעמ , יד טרעוװ ןעלױּפ
 טלָאמעד ןיא סע ואוו ,עיליא ןעבילקעגסיוא ךיז רע טָאה סָאוװראפ
 ואוו ,ןעוועג טסָארּפ ןיא םלוע רעד ואו 4?ןעװעג טינ הבישי ןייק

 ,טכבענ ןוא געט עצנאג טייהרענעטלאהאב ןענרעל טזומעג טָאה רע
 ?שרדמה תיב ןיא ןיילַא רענייא

 -בערג ףיוא טסרָאיו ניסיירד-ןוא-ףניפ ךיא בָאה טסיזמוא ןוא
 א ןוא ,ןעכָארקענ סופוצ סעטָאלב ךרוד ,טלעסיירטעג ךיז סעיל
 -עג לעטעטש רעד ןיא ,רוּפש ןעגידלעּפענ א ןעטייוו ַא שטָאכ ,רוּפש
 טָאה'מ רעדייא ,ןעטרָאד קדצ רג ם'נופ ןעבעל םעד ןעגעװ טכוז
 | | .טפאכעג ןוא ט'רסמ'עג םהיא

 .עינרעבוג רענליו ןיא ?טעטש ןעגעלענּפָא ,טיױז ַא ןיא עיליא
 אנשטעדאלאמ עיצנַאטס רעד ןופ טסרָאי גיסיירד ןוא ףניפ טניל
 טסרָאיװ גיסיירד ןוא םסקעז ןוא (עיניל-ןהאב רענעמאר-עוואביל ףיוא)
 עיינ יד ךרוד טהעג סע עכלעוו ךרוד ,עקייליו לעטעטש רעד ןופ
 ךָאנ ןערהָאפ תולגע ילעב יד רָאנ .ןהאבנעזייא רעיואדניוו-עװקסָאמ
 ,קירוצ רהָאי רעטרעדנוה טימ יו טקנוּפ ןעדיוב עדעווש יד טימ טציא
 רהיא .טסרָאיו גיצפופ א ןופ עקערטש ַא ,קסנימ ןייק הרוחס ךָאנ
 ןעבעל רעייז ןענייז סָאװ ,טייל עטלַא ןעניפעג טציא ָאד ךָאנ טנעק
 -ָאמָאטױא יד טינ ,ןענהַאב יד טינ .סױרַא טינ לעטעטש ןופ גנַאל
 ָאד ןעבָאה עיצקאער יד טינ ,עיצולָאװער עשיסור יד טינ ,ןעליב
 -טלא רעייז ףיוא ןעבעל ןעדיא רעיליא ,טכַאמענ קורדנייא ןַא
 לעטעטש יד ."קדצ רנ, ןופ ןעטייצ יד ןיא יו ,רעגייטש ןעשיקנערפ
 .ָאד ןיא ןעדניזעג 100 יד ףיוא .ןעדניזעג טרעדנוה ןעצנאג ןיא טָאה
 ?עסיבא .השק טשינ ךרוד ךיז ןעמ טבע? ןענעווטסעדנופ .ןעמָארק 0
 .רעױּפ ןופ -- טּפיוהרעביא .יונ ןופ ?עסיבא ,ץירּפ ןופ ןעמ טבעל
 ףיוא ךיז ןערהָאפ קרַאמ ן'פיוא .קרַאמ א זיא ךָאו ַא לָאמ ייווצ
 .בוטש רעדעי ןיא ךיז טוייל ,דנעגענמוא רעד ןופ ןערעױּפ ךס ַא
 רעד רעטנוא טלַאפ סע .רעסעב ךָאנ ןעמ טבעל ןערהָאי עטצעל יד
 ןיא .עקירעמא ןיא ןיא דנעגוי עצנַאג יד .רעלָאד רענאקירעמא
 .ןַארַאפ סעיליא יירד ןיא ,ןעדיא עניה רימ ןעגָאז ,קרָאי וינ ןייא
 .טבעלעג טינ טונ ױזַא עיליא ךָאנ טָאה לָאמנייק ןַא ,ןעגָאז טייל עטלַא
 יירש רעש'להק רעד ,םירפא בקעי ןקז רעד טגָאז -- ,לָאמַא טָאה ואוו
 / רעדעי טָאה טנייה ? ייט ןופ טסואוועג סָאבעלַאב רעיליא ַא -- ,רעב
 ןייק .ייט נָאט עלַא ןעמ טקנידט בוטש רעדעי ןיא ןוא ,רַאװַאמַאס א
 ןעקנירט יו ,דיא רעיליא ַא טינ טָאה גָאטליױואװ ןופ חגשה ערעסערג
 .רַאװַאמַאס ןעשירפ ןופ ייט גָאט עלַא

 :ןעטעב ןעמוקעג ךיא ןיב םירפא בקעי רעביירש ןעש'להק םוצ
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 ןעניפעג ןעטרָאד טלָאװעג בָאה ךיא .,סקנּפ םעד ןעזייוו רימ לָאז רע
 רעטלַא רעד רָאנ .עידענַארט ס'קדצ דג םעד ןופ רוּפש א סעּפע
 -ראפ ךימ טָאה רע .סקנּפ םעד רימ ןעזייו וצ טַאהעג ארומ טָאה
 ןילַא .קדצ רנ ןענעו ָאטינ טשינרָאנ זיא סקנּפ ןיא ןזַא ,טרעכיז

 / "רַאפ זיא "קדצ רנ חהשעמס, ןיא יו ,רענינייו ךָאנ טסואוועג רע טָאה
 | .ןעבירש

 ןיא רע .ס'נמלז ערעב ,ןערעדנַא ןא וצ ןעזָאלעג ךימ בָאה ךיא
 אנשטעדאלאמ ןיא ךָאנ םהיא רימ ןעמ טָאה ,"שנעמ רעטדערַאב , א

 רעטְלַא רעד טָא רָאנ .ןעננערבראפ וצ ביל טָאה רע  .,טביולרַאפ

 ,"קדצ רנה ןופ ןעלהעצרעד וצ טסואוועג ניניוו יוזא ךיוא טָאה

 ַא ןעבענענוצ רע טָאה ?סעקשָאי יד ןופ רָאנ .רעטשדע רעד יו

 ןופ ךעלקינייא יד ןעסייה יוזא --- ?סעקשָאי, יד .ןעכירטש רַאּפ

 ט'רסמ'עג .ט'רסמ'ענ "קדצ רנ, םעד טָאה סָאװ ,רעדיינש םענעי
 ן'ראפ לעגניא ןייז טָאה קדצ רג רעד סָאװ ,רַאפרעד םהיא רע טָאה
 ,רעכילדנעש ַא ,רעכילקערש א ןיא טְקאַפ רעד .טהעדדעגנָא רעוא
 ,ןענָאיּפש ,םירסומ ענענייא ןיא ןעוועג ענדעשז טינ ןענייז ןעדיא
 "קדצ רנג, ן'פיוא ןעדיא ַא ןופ הריסמ יד רעכָא ,ןערָאטַאקָאװָארּפ
 םענעי ןיב עירָאטסיה עשידיא יד טָאה טקאפ ןעכילדנעש ַאזַא --
 ,"קדצ רג, םוצ ןעבָאה טנעקעג דיא ַא טָאה סָאװ .טסואוועג טינ גָאט

 ןוא גָאט ןוא שרדמה תיב ןופ לעקניו ַא ןיא ןעסעזענ רָאנ זיא סָאװ
 ?טנערעלעג טכַאנ

 ףיֹוא טכיל לעסיבַא טפרַאװ "סעקשַאי, יד ןעגעוו עדנעגעל יד

 טרעװ ױזַא -- ?ענניא ס'רעדיינש םעד .שינעהעשעג דעניזָאד רעד
 םעד טרעטשענ ןֹוא שרדמה תיב ןיא טפיטשעג טָאה -- טלהעצרעד

 .לָאז רע ,ןעטונ טימ ןעטעבעג רעהירפ טָאה רע .ןענרעל "קדצ רג,

 ףיֹוה ן'פיוא ןהעג רעסעב לָאז ןוא ,טרָא ןענילייה ַא ןיא ן'סדנוק טינ
 - אקוד טָאה ןוא רענעזָאלוצ א ןעוועג רעבָא ןיא לענניא רעד .ןעליּפש
 סָאד .םהיא טלעדיזעג ןוא ,סיעכהל וצ ףיוא "קדצ דנ, םעד ןָאטעג

 טהערדעגנָא םהיא טָאה רע זא ,ןעמונַאב יוזא "קדצ רג, םעד טָאה

 טָאה ייברעד .שרדמה תיב ןופ ןעבירטענסיױרַא ןוא רעיוא ן'רַאפ
 ןייז טינ ןעק דניק שידיא תמא ןַא זַא ,ןעקירדסיוא ךיז טלָאזעג רע

 םעד ,ןעטַאט םעד .ןעדמש ךיז רע טעו אמתסמ .ךערפ ױזַא
 -קעוװא זיא רע זא ,סעכ ןיא טכארבעגניירַא יוזא סָאד טָאה ,רעדיינש
 .ט'רסמ'עג -- ןוא ףיוה ןיא ןעפָאלעג

 ס'נמלז ערעב רעטלַא רעד טרעכיזרַאפ ךימ טָאה --- עיליא ןיא

 טימ רעטעּפש ךיז טָאה לענניא רעד זַא ,רעכיז ףיוא ןעמ טגָאז ---

 : .ט'דמש'ענ תמא ןַא

 רע זיא הריסמ רעד ןופ טסואוורעד ךיז טָאה "קדצ דנ, רעד זַא

 .עיליא ןופ טסרָאיװ טכַא םישטערק ַא ,"עקנירַאטס , ןיא ןעפָאלטנא
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 -ענסױרַא םהיא טָאה ,ץירּפ ן'רַאֿפ קערש ןופ ,רעמשטערק רעד רעבָא
 ןיא ןעטדימשעג ַא ,ןענַאד ןופ טרהיפעג םהיא טָאה'מ תעשב .,ןעבעג

 ןעטלָאשעג -- עדנענעל יד טגָאז -- "סדצ רג, רעד ,רע טָאה ,ןעטייק
 ןהעצ זיב ךעלקינייא-רוא ןוא ךעלקינייא ,רעדניק ענייז זא ,רסומ םעד

 ייז ןופ רענייק ןוא ןעשנעמ עֶלַא וצ ךיילנ ןייז טינ ןעלָאז ,תורוד

 .טיוט ןעכילריטַאנ ןייז טימ ןעבראטש טינ לָאז

 -'ראפ .ןעברָאטשענסיוא טינ ןיא רסומ םעד ןופ החּפשמ יד

 רָאנ ."'סעקשָאי יד ןופ ?עטעטש בלַאה ןיא טציא ךָאנ : טרהעק
 ייז ןופ דניזעג רעדעי ןיא ןיא ,טרעכיזראפ ךימ טָאה רעטלַא רעד יו
 ייז ןופ רעוו ןעטלעז ןוא ,נידעקניח רעד ,םוטש רעד ,ביוט --- רעד

 ןימלע-תיב ןעשידיא ןעטלַא ן'פיוא "קדצ רג,ג םעד ןופ רבק רעד
 .ענליוו ןיא

 -עד ןופ ךיוא ןיא ןעטלָאשראפ ,טיוט ןעכילריטַאנ ן'טימ טברַאטש

 טרָאד סיוא טינ טבעל רעמשטערק ןייא ןייק .םישטערק יד ןָא טלָאמ

 .ןערהָאי יד
 ןיא ןיירַא זיא ?סעקשַאיו יד ןעגעו ךערּפשענ ןעטימ ןיא

 ס'נמלז ערעב רעטלַא רעד .ןעהייל סעּפע ןכש א ןופ לעגניא ַא בוטש

 ,ּבָאק ן'טימ ןָאטעג ךַאמ א ןוא דנַאה יד ןָאטעג שטעווק ַא רימ טָאה

 לעגניא רעד יװ ,םעדכַאנ טשרע .ןעדייר וצ ןערעהפיוא לָאז ךיא
 ,ןעדייר טלָאװעג טינ טָאה רע זא ,טרעלקרעד רימ רע טָאה ,קעװַא זיא

 ."םעקשאי, יד ןופ זיא ?ענניא רעד םירָאוװ
 לופרַאפ ןיוש ןיא טציא ןַא ,ןעבענענוצ רע טָאה ,טגָאז'מ --

 ,טָארא זיא "?םעקשָאיג יד ןופ הללק יד ןוא תורוד ןהעצ יד

 ,בייוו יד ןעבעגענוצ טָאה ,טָאנ ןעקנַאד ---
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 ןופ רענייא ןיהואו .ןעכייצ ס'ןיק טניפ "םעקשָאי, יד ףיוא

 ףױא טקוק קלָאפ סָאד ןוא ,םהיא ןעמ סייוו ,ןעמוק טינ לָאז ייז
 ,טכַאדרַאפ ןוא ארומ טימ םהיא

 טרעהעג ס'נמלז ערעב ןופ ןָאט םעד ןיא ךיז טָאה ןענעווטסעדנופ

 ,טלייטעגטימ רימ טָאה דע ןעװ ,גנובענרַאפ ןוא טייהנעדירפוצ :

 םגידנעעג טציא ןיוש ךיז טָאה ,טנעכערענסיוא טָאה'מ יו טיול ,

 הללק רעד טױל ,עכלעוו ךרוד ,תורוד ןהעצ יד ןֹופ ןימרעט =

 .ןעטלָאשרַאפ ןענייז "סעקשַאיי יד "קדצ רנ, ם'נופ

 יד טול .ענליו ןיא ןעדאוועגנ טנערבראפ ןיא "קדצ רנ, רעד

 ,ןענארקעג ,ןיפערג עטְלַא יד ,רעטומ ןייז טָאה ,טלהעצרעד עדנענעפ

 -עק ןעשילױוּפ ןופ יצ ,טסבַאּפ ןופ ,שינרעטַאמ ןוא הימ סיורג טימ

 רָאנ .ןעבעל ןעזָאל םהיא לָאז'מ זַא ,ריּפַאּפ ענעבירשעגרעטנוא ןא ,גינ

 טערקעד רעניטולב רעד .טניטעּפשדַאּפ טונימ ענינייא טימ טָאה יז

 רענליו ןעלהעצרעד ,גָאט םענעי ןיא ,ןעראוועג טרהיפענסיוא ןזיא

 םיורא ןזיא לוק תב א .םרוטש רעניד'ארומ א ןעוועג זיא ,ןעדיא

 !םהרבא ןב םהרבא ,ריד וצ ?יואו :טגָאזעג טָאה ןוא לעמיה ןֹופ

 "יה יד וצ ,רוקמ רהיא וצ קעװַא ךיילג זיא המשנ עניטכיל ןייד

 .ןעמונעגוצ סיוש ןייז ןיא דהיא טָאה וניבא םהרבא ןוא תובא עניל

 .טגָאז ,ךָאנ ןעבעל סע) ,יוג ַא רַאפ טלעטשרַאּפ ךיז טָאה דיא א

 זיא שפנ תריסמ טימ ןוא (ךעלקינייארוא ענייז ענליוו ןיא ,ןעמ

 רג ןעטנערבראפ ם'נופ שא ?עסיבַא ןעװעטַאר וצ ןעננולעג םהיא

 ןעפיוה םעד ןעדיא ןעבָאה טפַאשביל ןוא ארומ רענילייה טיפ .,קדצ

 -םייהעג ןוא טייקניטכיזרָאפ סיורג טימ ,טרָא ןערעכיז ַא ןיא ׁשַא

 ןיא טרֶא םעד ףױא .ןעוענ רבקמ םלוע תיב ןעטלַא ן'פיוא ,טייקכיל

 ;םיב רעד טָא טָאה ןהעזסיוא םענדָאמ א ;ןעסקאווענסיוא םיוב ַא

 סיוא ןעהעז ,עטשרעטנוא יד ןוא עטשרעביוא יד ,ןענייוצ ענייז

 טקוק ןיימענלַא ןיא .םיפ טימ ןוא דנעה טימ שנעמ ַא יװ

 רבק םעד רעביא ןעניובעגרעביא ךיז טָאה רעטומ עיירט א יו סיוא

 גָאט ,רבק ןעדעייט םעד ,ּפא םהיא טיה ןוא דניק ביל רהיא ןופ

 םהיא לָאז דנַאה עטכעלש ןייק ןוא ניוא זייב ןייק זא ,טכַאנ ןוא

 ןעכוזאב ,ענליוו ןיא ןעמוק סָאװ ,ןעטסירוט עכילטסירק .ןעדָאש טינ

 םהיא ןעטלאה ןעדיא רָאנ .םיוב םעד ןערעדנואװַאב ןוא רבק םעד

 ,הבֹושת ימי תרשע יצ ,באב העשת א טמוק  .גילייה ןוא רעייט

 טמוק ,ןעדיא א ךיז טפערט סאוו ,טסגנַא ןֹוא הרצ רעדעי ןיא ןוא

 סע ואװ ,רבק ן'פיוא ןוא ,ןימלע תיב ןעטְלַא ן'פיוא רעהא ןעמ

 טסיג ,ןואג ם'נופ דבק ן'ֿפיוא יוװ ױזַא ,"שודק , ם'נופ ׁשַא רעד טניל

 ראפ ןייז "רשוי ץילמ , א לָאז רע ,טעב'מ ןוא ץראה יד סיוא ןעמ

 טבילעג סייה ױזַא טָאה רע ןעמעװו עטנינייפעג ןוא עטנַאלּפעג יד

  ףעװעג בירקס ןבױק ַא רַאפ ךיז טָאה רע ןעמעוו רַאפ ןוא
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 "לסעבעלַאב רענליװג רעד
 (ינעג ןעשילַאקיזװמ ןעשידיא ַא ןופ עדנעגעל יד)

 נָא ןייז ןוא ,ןעבדָאטשעג זיא רע טניז קעװַא זיא רהָאי גיצכעז
 טשרע טלָאװ רע יוװ יוזא ,ןעדיא רענליוו יד ןעשיווצ טבעל ןעקנעד
 ,שירפ ןיא ןעקנעדנָא ןייז שטָאכ ןוא  .ייז ןופ ןעדיישעג ךיז ןעטכענ
 ןופ רעטקאראכ א םהיא ןענעװ טלהעצרעד ןעמ סָאװ סעלא טָאה
 רעד ןיא ןייא רעבָא ךיז רהיא טרעה .עדנעגעל רעטלַא ,רעטלַא ןא
 -על ןייק ךילטנעגייא ןזיא עדנעגעל יד זא ,רהיא טקרעמאב ,עדנעגעל
 ,ןָאזרעּפ רעד יירט יוזא ןיא רהיא ןיא ךירטש רעדעי ,טינ עדנעג)
 ,ייז ןופ דלעה רעד ,רע רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ןוא ,טייצ רעד ןוא
 ךיז טנייצרעביא רהיא זַא ,טבעלעג טָאה ??סעבעלַאב רענליוו, רעד
 א ןעװעג זיא ,עתמא ןא זיא השעמ עכילביולגנוא יד סָאד ,טכייל
 ןיא ,שירָאדנענעפ טנייש טייקכילקריו יד ןעוו ןוא .טייקכילקדיוו
 ַא ,עשינַארט ַא ןוא עשיטנַאמָאר א ןיא יז סָאװ ,ראפרעד סָאד
 ןיא ןעטלעז טנענעגַאב רהיא יוװ ,עדנעפיירנצרַאה ַא ןוא עדנעמעלק
 יד .ןענַאמָאר ןוא תוישעמ עטרעלקעגסיוא עשיטסַאטנַאפ עמאס יד

 ןעבירשעג טשרע ךָאנ ףרַאד ??סעבעלַאב רענליוו , ם'נופ עידעגַארט

 ךילנהע רהעז זיא יז םירָאװ .ןערעװ ןעבידשעג טעװ יז ןוא ,ןערעוו
 ןייק ןוא ,ןַאמָאר ןייק ןוא ,קלָאפ ןעשידיא ם'נופ עידעגַארט רעד וצ
 -עטקַארַאכ וצ ףיט יוזא ניהעפ טינ ןזיא גנוכוזרעטנוא עשירָאטסיה
 ןיא ,גנוכאוורע רעניטסייג רעשידיא רעד ןופ טנעמָאמ םעד ןעריזיר
 םעד ןופ ןָאזרעּפ עשיטַאמַארד יד יוװ ,עכָאּפע-הלכשה רעד ןופ ןיגעב
 | ."לסעבעלַאב רענליוו,

 -ךיא עטכַאװרע יד סָאו ,םירוסי עניטסייג יד ןופ םונהינ רעד
 ןוא רעכילקערש רענעי ןיא ןהעטשוצסיוא טָאהענ טָאה דנענוי עש

 רימ ןעוו ,זנוא ראפ ךיז טקעדטנע ,טייצ רעטנאסערעטניא ףיט ךָאד
 רעד :טייצ דענעי ןופ רעלעמקנעד יד ,סעידענַארט ייווצ יד ןענעפע
 ."םירוענ תואטח , ס'םולבנעיליל ןֹוא יקצעניל ןופ "לענניא רעשיליוּפ,
 ןופ ,עידענַארטדץרַאה רעד ןופ ,םירוסיההמשנ עטספיט יד ןופ רעבָא

 ןייק ךָאנ רימ ןעבָאה ,הלכשה רעד ןופ ןעבלַאװש עטשרע ענעי
 .ענַארד ענעבירשעג יד ןייז טעװ לָאמקנעד רעד .טָא ןוא ,טינ לָאמקנעד
 -ֿפַאהרע יד ןוא ןעבעל ןעשינַארט ?ס'לסעבעלַאב רענליוו, םעד ןופ

 -ענ ןעבָאה סָאו ,םינוננ עסיז ענייז ןופ גנוטיירּפשראפ ןוא גנוט
 .רוד ןייז ןופ רעצרעה יד ףיוא רעביוצ אזא טימ טקריוו

 ןייז טימ ןעפורעג ךיז טָאה יוזַא --- ןייטשנעוועל דוד לאוו ברי
 .ןהוז ַא ס'נזח א ןעוועג זיא --- ??סעבעלַאב רענליוו , רעד ןעמָאנ
 ןעפור ןעדיא רעװַאביל) רעיַאּפיל שריח 'ר ןעסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז
 ןעדיא יד .ןזחיטָאטש רענליוו ןעוועג זיא ןוא (יאּפיל --- עוואביל

 ךיז טָאה סע רעדייא ,טייצ א ךָאנ ,ןעבָאה דנעגעג ןעשיטלַאב ןופ
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 "ליב וצ גנובערטש ַא טָאהעג ,עטיל רעד ןיא הלכשה יד ןעביוהעגנָא

 ןופ תונזח ףיוא רעבירַא זיא ןייטשנעוועל רעטָאפ רעד תעשכב .גנוד

 .רהָאי סקעז ןעװעג טלַא לאוי רעניילק רעד ןיא ,ענליוו ןייק ואביל
 עקרַאטש ןעזיװעגסױרַא רע טָאה טייהדניק רעהירפ רעד ןיא ךָאנ
 ליפ טָאה רעטָאפ רעד ןוא ,טנַאלַאט ןעכילנהעוועגנוא ַא ןופ םינמס
 דהֶאי טרעדנוה ַא ןופ טנעהַאנ טימ .גנוהיצרע ןייז ראפ טנרָאזעג
 ןילב טינ ןהוז ןייז וצ ןעטלַאהעג ןיוש ןזח רענליוו רעד טָאה קירוצ

 .שטייד ןוא שילױוּפ ףיוא רערהעל ךיוא רָאנ ,םידמלמ עטסרעייט יד
 רעד טָאה רהאי ףלע וצ  ,ריװַאלק ןוא לעדיפ ףיוא רערהעל ךיוא
 ן'ראפ ?הוש רעסיורג רענליוו ןיא טנעװאדעג ןיוש דוד לאוי רעניילק

 ,םשור ַאזַא טכַאמעג טָאה ןענװַאד ןייז .עלעקנעב א ףיוא דומע
 יד ןופ רענייא ,ןושַארטס עטָאמ ןֹופ בייו יד ,ס'לעדוי עקנייר זַא

 -מעד ןעסָאלשַאב טָאה ,םיריבנ ןֹוא םיאבנ ,םיסחוימ רענליוו עטסערג

 ןזח רעניילק רעד ןא ,להוש רעשרעביוו רעד ןיא תבש ןעבלעז
 טימ ןעבירשעג ןעמ טָאה עקַאט דלַאב .םידייא רהיא ןערעוו זומ !

 .לסעבעלַאב א ןעװעג ןיוש רע זיא רהֶאי ןהעציירד וצ .םיאנת ?זמ

 -עצרעפ רעד ןוא ,רעטָאפ ןייז ןעברָאטשענ זיא םורַא רהָאְי ַא ןיא
 -רעביוא ץַאלּפ ס'רעטָאפ ןייז ףיוא ןעראוועג זיא דוד ?אוי רענירהָאי
 הליהק רעשידיא רעטסערג רעד ןופ ?הוש רעסיורג רעד ןיא ןזח
 רעד ןופ םיאבג יד .ךאז עטדעהרענוא ןא ןעוועגנ זיא סָאד .עטיל ןיא

 "תונזח בתכ, םעד סנעטסנינייוו טלָאװעג ןעבָאה ?הוש רעסיורג

 .א ןעבָאה טעװ ןזח רעיינ רעד זיב ,רהָאי עכילטע ףיוא ןעטלַאהּפָא

 טינ רעיש טָאה ָאד רָאנ .דרָאב א ןופ רוּפש א -- "ןקז תמיתח,

 -עג ארומ טָאה רעכלעוו ,ןומה ם'נופ עיצולאוועד ַא ןעכָארבעגסיױא

 ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןעּפאכסיוא טינ לעקיטנַא םעד לָאז ןעמ ,טַאה
 ןוא תונזח בתכ, א ןיוש אקוד ,ןיינ ;טראּפשעגנייא ךיז טָאה ןוא
 ,טלָאמעד ןיא סָאװ ,ךָאװ א ?בור ריפ ..טלַאהעג עלופ טימ עקַאט

 .ןזח ַא ראפ תוריכש ענייפ ץנַאג ןעוועג ,סגירביא

 הימ טימ רָאנ ןעבָאה םיאבנ יד .טרהיפעגסיוא טָאה ןומח רעד
 ,ינש ןוח םעד רַאפ "םיפסומ, שטָאכ עסַאמ רעד ייב טפמעקענסיוא
 ,עדייז ַא ס'רָאטנַאק רָאטקָאד ןוא רעניבַאר םעד ,רָאטנַאק עלעביל 'ר
 -- "ירדנ ?כ, ןזחירעביוא ןעגירהאי ןהעצרעפ םעד רַאפ גידנעזָאל

 | .תוליפת עֶלַא ןופ סוחי ץיּפש רעד

 -סיוא ןַא ןהֶא ,ןעמעלַא ףיוא טַָאהעג טָאה ?לסעבעלַאב , רעד
 -וצַאב א ,עסַאמ רעשידיא רעד ףיוא ןעמעלַא ןופ רהעמ ןוא ,םַאנ
 יייז סע זא ,םיטַאבעלַאב רענליוו ןענָאז טציא ךָאנ .גנוקריוו עדנערעב
 טימ ןענעק לָאז'מ סָאװ ,ןעטָאנ יד ןעראוועג ןערָאבעג טינ ךָאנ ןענ

 ךיז טנעלפ רע זַא ."םינוגני ס'לסעבעלַאב םעד ןענעכייצרַאפ ייז

 ,טויּפ ןעגיד'חסּפ ןֹופ ,"ידוד חרב, רעדָא "ברעתוס ןעגָאז ןעלעטש
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 ,םיליכשמ-םינקז רענליוו יד ןופ רענייא ,ןָאסנויצ רימ טלהעצרעד ---

 /טגעלפ -- ,םינוגנ ענייז ןוא ??סעבעלַאב, םעד ךָאנ טקנעדעג סָאװ

 -ערט טימ ןערעוו ןעסָאנרַאפ שרדמה תיב ןופ ענָאלדָאּפ עצנַאנ יד

 תלבק ןיא) "ךלמ שדקמ, ,"ללה, ,"רצמה ןמ, ,"ברעתו, רָאנ .ןער

 +ךעקיטש עדנערהיר יד ןופ ללכב ןענייז "ונאטח ינּפמו ןוא (תבש
 טָאה ??סעבעלַאב רענליוג רעד .קיזומ-להוש רעשידיא רעד ןיא

 .ץנאנ יד ,"םלוע ןודא, ןיא וליפא ליומ ןייז ןענעפע טפרַאדעג רָאנ

 םייב ןוא ,ןענעװַאד ןעניד'תבש ןעדעי ןופ הליפת-סולש עכילנהעוועג
 .ןעסָאנעג ,ןעסָאנעג ןעדערט ןעמָארטש ךיז ןעבָאה םלוע ןעטסיצטנע

 ,ןענָאיצַאנ ענעדישראפ ןופ ןעטסירק .ןיילא ןעדיא טינ רָאנ

 ייב סרעדנוואב ,תבש ַא ,בוט-םוי א ןענעלפ ןעגנַאר ןוא ןעסאלק
 -ַאב המשנ רעד ןיא ףיט ןוא ?הוש עשידיא יד ןעליפנָא "ירדנ ?כ,

 .םינוגנ עדנערהיר ס'לאניטכַאנ ןעשידיא םעד ןופ ןערעװו טרעטסייג
 רענידסלאמאד ,ָאקשוינָאמ רָאטיזָאּפמָאק רעשיליוּפ רעטמהיראב רעד

 -עג לָאמא םהיא טָאה םוירָאטַאװרעפנָאק רעוועשראוו ןופ ראסעפָארּפ
 רע .ןזח ןעשידיא ןעננוי םוצ ןעראווענ טדימשענוצ זיא ןוא טרעה
 סעיצקעל ןייֵלַא םהיא ןעבעגעגנ ,ךיז וצ ןעדאלענ ,טכוזאב םהיא טָאה
 ןעזָאל לָאז רע ,ןעקריו וצ םהיא ףיוא ךיז טהימענ ןוא קיזומ ןיא

 -לָאפראפ ןוא ןעלקיוטנע דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפ לָאז ,תונזח יד

 טהעטש םהיא ןזא ,טנַאזענרָאפ םהיא טָאה דע .טנַאלַאט ןייז ןעמָאק

 יד ןעגנילק טעװ ןעמָאנ ןייז טימ זא ,טפנוקוצ עדנעצנעלג ַא רָאפ

 | ,טלעוו
 ןיא חמשנ רעטמיטשעג-שילָאכנַאלעמ ,רעכייוו ,רעטרַאצ רעד ןיא =
 ,רעננע רעד ןעשיווצ ףהמַאק א ןעוועג זיא סָאד .ףמַאק ַא ןענַאטשטנע
 דעיירפ רעטיירב רעד ןוא ָאטענ ןעשידיא ם'נופ טלעוו רעטקיטשרַאפ

 ףמאק רעד .ךיז וצ ןעניוצעגנ ,ןעפורעג םהיא טָאה סָאװ ,םורַא טלעוו
 -לעוװ ןיא ,הביבס רעד ןוא םהיא ןעשיווצ : רעטלעּפָאד א ןעוועגנ זיא
 ןופ גנואיושנא-טלעוו דעטלַא רעד ןעשיווצ ןוא ,טבעלעג טָאה רע רעכ

 ,רעלטסניק ןעשיאעּפָארייא א ןופ --- רעיינ רעד ןוא יולע ןעשידיא םעד
 ןעננולעג ןיא םהיא ןיב ,הימ ליפ טסָאקענ טָאה ן'ָאקשוינָאמ

 םהיא ןעלָאז ייז ,רעניווש ןוא רעווש ס'?סעבעלַאב םעד ןעדיירוצנייא

 ןעועג זיא ן'תמא ןיא ,טרעצנָאק א ףיוא עשראוו ןיא ןעזָאלּפָא

 רעד טימ ןוא ,תונזח יד ןעזָאל לָאז ןייטשנעוועל זא ,טעוװענאלּפעג

 ןיא קעװא ,דניירפ עטונ עכילטסירק ןוא עשידיא ענייז ןופ ףליה
 ןעלטימ יד .םוירָאטַאװרעסנַאק רענילדעב ןיא ןעמּוקנָא ןוא דנאלסיוא

 טָאה ַאקשוינָאמ סָאװ ,טרעצנָאק ַא ךרוד ןעמוקַאב טפרַאדענ רע טָאה
 ,עשראוו ןיא טיירגענוצ םהיא ראפ

 ,ןערעװ טלעכיורטשעג טינ לָאז דוד ?אוי רעננוי רעד םוא
 ,עמורפ ןופ עטיוס א טימ טלעננירעגמורא טקישענ םהיא ןעמ טָאה
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 -ענ גנוטכַא םהיא ףיוא טפראדעג טָאה סרעדנוזאב .ןעדיא עכילדהע

 ןעלטימ-סטכיזרָאפ עלַא יד רָאנ .סָאב ןייז --- רעפייפ עקייש ןעב

 ךָאד עשרַאװ ןיא ןזיא "?סעבעלַאב, רעד .ןעפלָאהעג גינייוו ןעבָאה

 | : .ןערָאװעג טלעכיורטשעג
 לעבענ ַא טימ טקעדַאב ןיא עשראוו ןיא ךיז ןעטלאהפיוא ןייַז

 ,םינקז יד ייס ,טגערפעג טינ בָאה ךיא ןעשנעמ ליפיוו .ןעדנעגע? ןופ

 יד טוג ןעסייוו סָאװ ,ןעדיא יד ייס ,טנעקענ ןייֵלַא םהיא ןעבָאה סָאװ

 רענייק טָאה ,טרעדנוהרהָאי ןענירָאֿפ ןופ עירָאטסיה רענליוו עצנַאג

 טימ ןַא ,רָאנ זיא טנַאקַאב .סעטמיטשַאב סעּפע ןעגָאז וצ טסואוועג טינ

 ַא טכַאמעג "?סעבעלַאב, רעד טָאה עשראװ ןיא טרעצנָאק ןייז

 יד ןוא עיטַארקַאטסירַא עשילױּפ עצנַאג יד ,םשור ןענידלַאװג

 "ידיא רעד ןופ -- עטמאעב-רעטילימ עשיסוד יד ןופ טייפ עטסערג

 יד ףיוא םהיא ןעבָאה -- טינ ןיוש ןעמ טדער גנורעקלעפאב רעש

 עננוי א .ןעפראווראפ ןעמולב טימ םהיא טָאה'מ ,ןענָארטעג דנעה

 עשילױּפ עטסערג יד ןופ רענייא ,שטיװעקסַאּפ ףארג ם'נופ רעטכָאט

 -עגפיוא םהיא ,ןעננאנענוצ םהיא וצ טרעצנַאק ן'כָאנ זיא ,םיסחוימ

 -ױוט ןענאג ן'ראפ ןוא ,רָאה עצראווש עזיורק ,עטכידעג יד ןעביוה

 .ןָאטעג שוק א םהיא םלוע ןעניּפעק-טנעז

 ךלאב ,טרעצנָאק ן'ראפ ,רעהירפ ךָאנ זא ,טלהעצרעד עדנענעל א

 רע זיא ,עשרַאװ ןיא ןעמוקעגנָא זיא ?לסעבעלַאב רענליווע רעד יו

 זיא רע .ןעסאנ רעוװעשראוו יד רעביא ןעריצַאּפש ןיילַא ןעננאנעג

 נידנעליּפש טרעהרעד טָאה ןוא ץַאלַאּפ ןעכייר א ייבראפ ןעגנאגעג

 זיא ךָאנרעד ,טכרָאהענוצ ךיז ,טלעטשענּפא ךיז טָאה רע .ָאנאיּפ

 ?סָאד טליּפש רעװ :טנערפענ ןֹוא רעצייווש םוצ ןעננאנעגוצ רע

 -טנעעג רעצייווש רעד טָאה --- "רעטכָאט סע'שטיװעקסַאּפ ףארגנ םעד ,

 -ייא זַא ,"לסעבעלַאב, רעד טגָאזעג טָאה -- ,"דלעמ הענ  .טרעּפ

 ,טָאה רעצייוש רעד .ןענָאז סעּפע ןירעליּפש רעד ןוא ןײרַא ל?יוו רענ

 ןופ קאדישז םענדָאמ םעד ננורעדנואואב טימ טקוקאב ,ךילריטַאנ

 יד ןעבענרעביא קעװא ,ןענעװטסעדנופ ,זיא ןֹוא סיפ יד זיב ּפָאק

 ןיא ןעמוקוצפיורא ןעראווענ ןעטעבעג זיא ןייטשנעועפ .תוחילש

 טימ טכארבראפ ןעביוא טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג עשיליופ יד זיוה

 סאוו :טרעדנואוראפ ביֹוהנֶא ןופ ךיז טָאה ,עקנעינַאּפ רעננוי רעד

 -אוועג ןעסָאלשַאב זיא דלַאב דָאנ ?קָאדישז ַא ראפ ןייז סָאד ןעק

 וצ ףיױא לעדיא א טקישענוצ ייז טָאנ אמתסמ טָאה סָאד ןא ,ןער
 ןהעז וצ טננאלראפ טָאה ןוא ןירַא זיא דוד לאוו .סאּפש ןעכאמ

 -מָאק יד טמיטשענ רעכילהערפ ךָאנ טָאה סָאד .ןייֵלַא עקנעינַאּפ יד

 ןעמ טָאה השקב ןייז .טייל עננוי ענילעדַא עשיליוּפ יד ןופ עינַאּפ

 ,םהיא טגערפ ןוא ןירעליּפש יד סיֹורא יא םהיא ןצ .,טליפרע

 גידנעהעג זא ,טרהעלקדע רהיא טָאה רע ?רע טננאלראפ סָאװ
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 -העפ ענינייא טקרעמַאב ןוא ןעליּפש טרעהעג רהיא רע טָאה ייבראפ
 עצנאג יד .ןעכאמ םאזקרעמפיוא ייז ףיוא רהיא רע ליװ ,ןערעל
 ןעמונעג דלַאב טָאה ןוא רעטכעלעג א ןיא ןעסָאשעגסיױוא טָאה הרבח

 -ושמ ,ןעגיד'תוזע םעד ןָאטוצּפָא סָאװ ,עקוטש ַא סעּפע ןעטכַארטסיוא
 טָאה ןוא טיור ןעראוועג ןיא עקנעינַאּפ יד רָאנ .קָאדישז םענעג

 ?ןערעלהעפ ערעסָאװ :טנערפענ ןענעוו טייקכילפעה ןופ םהיא

 רע טעװ ,ָאנַאיּפ רעד ייב ךיז ןעצעז וצ סינביולרע ןעטעבעג טָאה רע
 ךָאנ טייל עננוי יד ןופ גנומיטש יד ןיא ָאד טָא ןעזייוו רהיא
 הרבח ןוא ,ןעליפש טזָאלעג םהיא טָאה'מ .ןעראוועג רעכילהערפ

 םהיא ןָאטּפָא ןעליּפש םייב ,השעמ תעשב ,ָאד עקַאט ןעסָאלשאב טָאה

 1 ,לעציּפש א

 יד ןערהירַאב טפרַאדעג רָאנ טָאה ?ל?סעבעלַאב, רעד רעבָא
 יד וצ ,ט'םושכ'ראפ יו ,זיא טפַאשלעזעג עצנַאנ יד ןוא ןעשיװַאלק
 טכַאמנוא ןיא זיא עקנעינַאּפ יד ןוא ,ןעראווענ טדימשענוצ רעטרע
 -עיא רעטפָא ןַא ??סעבעלַאב , רעד ןיא ןָא טלָאמעד ןופ .ןעלַאפעג

 טנעלפ גנַאל ןעדנוטש ןוא ,ןערָאװעג שטיוװעקסַאּפ ףַארג םייב רעהעג

 -יּפש ןיא רעדָא ,ןעכערּפשענ עשילאקיזומ ןיא עקנעינַאּפ רעד טימ רע
 ענייז ןופ ךיז נידנע'בנע'ּפָא ןָאט סָאד טנעלפ רע ,ןעננערבראפ ןעל
 :י .םייחענ ,רעטיילגאב

 -ַאב  ן'טימ ןיא סעּפע זא ,ןעמוקעג ענליוו ךָאנ זיא גנַאלק רעד

 םייהא קירוצ לָאז רע ןעבירשענ םהיא טָאה'ס .טַאלנ טינ "?לסעבעל

 ,ינעג טינ סייהופ ..טלייאעג טינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעמוק
 .ןעמוקעגרָאפ ןיא רעטכָאט סע'שטיוװעקסַאּפ ןוא םהיא ןעשיווצ סָאװ
 ןייא .ףארג םעד ןעכוזאב וצ טרעהענפיוא רע טָאה גנולצולּפ רָאנ
 -פעוו ,ןיפערג רעד ןוא ןזח ןעשידיא םעד ןעשיווצ זא ,ןעבָאה ליוו העד
 א ןעסעזאב טָאה ןוא ןעטָארעג ןוא ןהעש רהעז ןעוװענ זיא עכ
 -לע ערהיא .,ןאמָאר ַא ןעננאפעננָא ךיז טָאה ,ןירעלטסניק ַא ןופ המשנ

 טהימַאב ךיז טָאה'מ ,טקרעמאב סָאד ןעבָאה ענימורַא ןוא ןערעט
 טימרעד ןיפערג רעננוי רעד ייב "דישז, םעד ן'סואימ'ראפ ֹוצ

 ,ןוא ןעטסיטדא עכילטסירק יד ןופ האנק יד טנינייאראפ ךיז טָאה

 -רעפייא ןוא ןרעטלע יד ןופ טייקניהורנוא יד ,רהעמ ךָאנ טכייליפ
 ןופ ץרַאה ןוא דנַאה רעד ףיוא םינלעב עשיטַארקָאטסירַא יד ןופ טכוז

 ןַא טקרעמַאב טָאה ?לסעבעלַאב , רעד .רעטכָאט סע'שטיװעקסַאּפ
 .גונעג רע זיא ,ענימודא יד ןופ םהיא וצ גנוטלַאה רעד ןיא גנורעדנע
 טרעהענפיוא טָאה רע  .עדרעוו ןייז ןעניוש וצ םוא ןעוועג ץלָאטש
 ןיֿפערג רעננוי רעד ןופ שוק רעד .זיוה סע'שטיװעקסַאּפ ןעכוזאב וצ
 -נָאמעד א ןעװעגנ טכייליפ זיא טרעצנָאק ן'פיוא ??סעבעלַאב , םעד

 גנוטלַאה רעדנענידיײלַאב רעד ןוא ןעלייטרוארָאפ יד ןענעג עיצַאדטס

 -יפ .רעלטסניק ןעשידיא ןעלאינעג םעד וצ טפַאשלעזעג רהיא ןופ
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 ,עביל רעכילטרעצ ןופ ךורבסיוא ןַא ןעועג ךיוא קסָאד ןיא טכייל

 -רעד טלָאװעג ןעבָאה ענימורַא ענייז ןוא עיִלימַאפ רהיא עכלעוו

 | .ןעקיטש

 "ס'לסעבעלַאב רענליוק םעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה םעד ךָאנ

 -טסניק רעטרַאצ ןייז ןיא ףיט ןעטלאהאב טָאה רע עכלעוו ,עידעגארט

 -סיורַא רע זיא עשרַאו ןיא .ןעשנעמ עדמערפ ןופ ,המשנ רעשירעל

 ,ןעפרָאװראפ ןעמולב טימ םהיא טָאה'מ .לָאמ עבילטע ןעטארטעג

 וצ םהיא ןעבָאה ןעטַאננַאמ עטסערג יד .,ןעטָאשראפ ןעטנעזערּפ טימ

 -עגרעביא ןייז .ןעבענעגּפָא םהיא דובכ סיורג ןוא ןעדאלעג ךיז

 -עג ןעגנוטיירעבראפ טָאה ָאקשוינאמ רערהעל ןוא דניירפ רענעבעג

 ןוא עסערּפ עצנאג יד .ןעטכירוצסיוא דנַאלסיוא ךָאנ םהיא טכאמ

 ןענעו תוישעמ עטסכילרעדנואוו יד טימ ןעוועג ל?ופ זיא טפאשלעזעג

 ןעשידיא רענליוװ ןעננוי םעד ןופ טנַאלַאט ןעדנערעבױצַאב םעד

 ,הלודג ,תורישע ,טייקטמהירַאבטלעװ טגָאזעגרַָאפ םהיא טָאה'מ .ןזח

 | ,טייקכילברעטשנוא

 ןייז םורא ןעכערּפשעג עגישיוה עֶלַא יד טָא ןעטימניא רָאנ

 ןיא טָאטשנַא ,גנולצולּפ ??סעבעלַאב רענליוה רעד ןיא ,ןָאזרעּפ

 יד ךיוא ןענייז ָאד ןוא .ןערהָאפעג ענליוו ךָאנ קירוצ --- דנאלסיוא

 ןעמאזוצ רעניוש ןוא רעווש ןא ,ןענאז ?ייט ַא .רָאלק טינ תוישעמ

 אזַא ןערעװנָא טלָאװעג טינ ןעבָאה עכלעוו ,םיאבנ רענליוו יד טימ
 ןעטלאהוצּפא םהיא ןעלטימ יילרעלא טעדנעוועגנָא ןעבָאה ,ילכ ערעייט

 -עג טינ ךיז ייב טָאה ןייֵלַא רע זַא ,ןענָאז ערעדנַא .דנַאלסיוא ןופ

 -ימ ערעדנַא רעדיו .ןעבענעגכָאנ ?ייורעד ןוא ,ןעסילשַאב טנָאק

 רעד ןעכלעוו וצ ,עשראוו ןיא "םינּפ תלבק, רעניד'שער רעד זא ,ןענ

 -וצ ,ןעוועג טניואוװעג טינ זיא ןזח רעמורפ ,רעטכארטראפ ,רעליטש
 ףיוא קרַאטש וצ ןעבָאה ,ןַאמָאר ןעכילנהעוועגנוא םעד טימ ןעמאז
 טנַאקעג טינ טָאה טסיינ ןייז ןוא ,טקריועג המשנ ןוא ץראה ןייז

 ענייא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטלעוו ייווצ ןעשיווצ ףמַאק םעד ןעטלאהסיוא

 . .טמערוטשעג םעזוב ןעכאווש ןייז ןיא עדעדנַא יד

 רעבָא .ענליו ןיא ןזח ןעבילבענ ןיא ??סעבעלַאב רעד

 טינ ןיוש רע טָאה טלעוו רעטלַא רעה וצ ךיז ןערהעקמוא ןעצנַאגניא

 ןיא יא ,םייה רעד ןיא יא ,ןערָאװעג םהיא ןיא גנע וצ .טנעקענ

 יױוצ ענייז רעהירפ טייצ רעצרוק א טימס םהיא ןענייז דָארג .להוש

 -ענ ,טבילענ סייה רעטָאפ רעכילטרעצ א יװ טָאה רע עכלעוו ,רעדניק

 טציא .ןעװעג טינ רָאַּפ ןייק רעהירפ םהיא ןיא בייוו ןייז ,ןעברָאטש

 טלָאװעג ךיז טָאה רע .דמערפ ןעצנאנ ןיא ןעראווענ םהיא יז זיִא

 -ןַאקס ןוא תקולחמ ענידלאוונ וצ טכארבענ טָאה סָאד ,ן'טג רהיא טימ

 ןעגידסלאמאד םעד ןעבָאה רעניוװש ןוא רעווש זא ,טנָאז'מ .ןעלַאד

 "לסעבעלַאב , םעד ןעפוררַאפ טָאה רע .טשימעגנניירַא .רֶאַטַאנרעבוג
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 -על רָאג .טהָארדעג טכַאמ-רָאטשנרעבוג ןייז טימ םהיא ןוא ךיז ןצ
 ןלימַא רָאטַאנרעבוג םעד טָאה רע .ןעװעג ץלָאטש ןיא ןייטשנעוו
 טָאה ,"עינרעבוג ַא ןיא רענייא טזיב וד, .טלָאװעג טינ ןערעהסיוא

 ןיא -- ךיא ןוא) .טרעפטנעעג רעלטסניק רעצלַאטש רעד םהיא

 ,"טינ ארומ ןייק ריד רַאפ בָאה ךיא .,רהעמ רשפא ןוא ,גיצנַאוװצ
 ןעטלאהעג ןעבָאה ןעשנעמ-טָאטש ערעדנַא ןוא םיריבג ?ייט א

 רענליו רעטסערג טייצ רענעי ןיא רעד ךיוא ייז ןעשיווצ ,דצ ןייז
 .ןהעשעג ןיא טג רעד  ,וָאטַאּפָא ?עדוי רעטמהירַאב רעד --- רינג
 טנעקעג טינ טייהיירפ ןייז ןופ ןיוש טָאה ??סעבעלַאב, רעד רעבָא

 ןעטלאהעגסיוא טינ טָאה המשנ עטרַאצ ,עליטש ןייז ,ןעריטיפָארּפ

 ריבג רעבלעז רעד .עילָאכנַאלעמ ַא ןיא ןעלַאפענניירַא ןיא רע ןוא

 -נָא טָאה טָאטש  .ךיז ייב ןעטלאהעג רעהכַאנ םהיא טָאה ווָאטַאּפָא
 דָאג טָאה סע רָאנ .ןעװעטַאר וצ םהיא ןעלטימ עלא טדנעוועג
 ייב ןעציז ??סעבעלַאב, רעד טנעלפ םאזנייא .,ןעפלָאהעג טשינ
 -ויצ .ןיילא ךעלסעג עגיטייז ןיא ץענרע ןהענ רעדָא רעמיצ ןיא ךיז

 ענייז ןעמורב ןעביֹוהנָא ןוא ןעטכארטראפ ךיז רע טנעלפ זייוונעט

 יד ןערָאװעג ץראוש טנעמָאמ א ןיא ןיא ןַאד ,םינוגנ-סגנילביל

 -ראמ ןעגעלפ רענייטש יד ןוא ,ןעשנעמ ןופ ןיוה ןייז םורַא סאג
 ראפ יו יוזא ,ליטש רע טנעלפ לָאמא .ןערערט טימ ןערעו ןעסָאג

 יושמ , טויּפ ןעטסואווַאב םעד ןָאט נניז ַא ,ענַאװ ןיא גידנעציז ,ךיז
 רעגילדנהעצ ןיוש ןענייז ,טעננַאמ א ןופ ןעגיוצעגוצ יוװ ,ןוא ?םיממ-

 .ןייװעג ןופ ןערָאװעג ןעלַאפוצ טנעוו יד רעטניח ןעשנעמ
 -כיל ענלעצנייא טייהקנארק ןייז ןיא ןעפערט טגעלפ ןעטלעז

 -ַאטסעג ךיז ןעלטימ עֶלַא טימ ןעמ טָאה ןאד ,ןעטנעמָאמ עניט

 -כָאנ ןיא םהיא ךָאנ .להוש ןיא םהיא ןעמוקַאבוצניירא טער
 .שטייב םענעטכַאלפעג ַא טימ רעטָאט ַא .ה ,ד ,"דדק , א ןעגנאנעג

 ךורּפש ןייז טימ רעטָאט רעד ןא ,טביולנעג ןעבָאה דניירפ ענייז
 יד ןעקנארק ם'נופ ןעדנעװאוצּפָא טכאמ יד ןעבָאה שטייב ןוא
 ןעלאפאב טינ םהיא לָאז ןענואד ןעטימניא ידכ ."הרוחש הרמ,

 רעד ןענַאטשעג םהיא ןעבענ דומע םייב זיא ,"הרוחש הרמ , יד

 ענייז גידנעכוזאב ,ןעטנעמָאמ עגיטכיל יד ןיא ,שטייב ן'טימ רדק
 ךיז ןעּפַאכפוא יױוװ ױזַא טרָאד רע טנעלפ ,עטנַאקַאב ןוא דניירפ

 -עגפיוא בוטש רענעי םורַא ןיוש ךיז ןעבָאה ןאד ,ןָאט גניז ַא ןוא

 יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ןעשנעמ ןוא ,רעטסנעפ ןוא ריט טכַאמ
 יד טקרעמַאב טָאה רע ןעו רָאנ .םענייז ןָאט א סעּפע ןעפאכ ּפעק
 ןוא ןערעהפיוא ךיילנ רע טגנעלפ ,ענימורא יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא

 רעדא ,ןעגניוצ טנעקעג טינ םהיא טָאה טלעוו רעד ןיא טכאמ ןייק

 .ןעגניז וצ רעטייוו ,ןעקריו טעבעג ךרוד ןוליפא
 רעייז עמַאס ןוא עטַאט ַא יו ,טָאהעג ביל םהיא ןעבָאה רענליוו
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 ,טסיירט רעייז ,רעביוצ רעייז ןעוועג ןיא רע דניק גיצנייא ןעטָארעג
 ןעגעו ןעדער רענליו ןעוו ,טציא ןוא .טסול רעייז ,ץרעמש רעייז
 ,גנוקיצטנע ןוא טפאשקנעב עבלעז יד ןעמ טריּפש ??סעבעלַאב,

 טעװ רע זא ,טפָאה'מ ןוא ,טבעלעג ץעגרע ךָאנ טלָאװ רע יװ ךיילג

 רעד זַא ,ןעלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ךיז ןפוא םושב טָאה'מ .,ןעמוק רָאנ

 "עג ליפ ךיז טָאה טָאטש .טמוטשראפ גיבייא ףיוא ןיא לאניטכַאנ

 -םיוא ,דנאלסיוא ןיא טרהיפעג ןעקנארק םעד טָאה'מ .,ןעטסָאק טזָאּל

 ןאד .ןעראועג רעסעב ןיא רע .טקריוװעג טוג םהיא ףיוא טָאה דנאק
 -ָארּפ רעד רעביא ןערהָאפמורא לָאז רע ןעטארעג םיריוטקָאד ןעבָאה

 -עג ךילקריו טָאה ?עטימ רעד .,ןעיירטשעצ םהיא טעוװ סָאד ,ץניוו
 ס'ענליו ןוצ ,ןערָאװעג טנוזעג ןיא ??סעבעלַאב, רעד ,ןעפלָאה

 ,טרעיודעג יז טָאה גנַאל טינ רָאנ .ןעוועג טינ רועיש ןייק ןיא דיירפ

 -ענ ןיא'מ .טכוזדניװשדלאה א םהיא וצ טעּפעשטענוצ ךיז טָאה סע

 ןעדיא ,רערהעדַאפ ענייז עלַא ןעבָאה טרָאד .עשראוו ןיא ןעפָאל

 -לָאהעג טשינ טָאה סע רעבָא .טניילעננייא טלעוו יד ,ןעטסירק יוװ
 -- עשראוו ןיא ןערָאװעג רבוקמ ןוא ןעברָאטשעג ןיא רע .ןעפ
 .רהָאי גיסיידד-ןוא-ריפ ןופ ןַאמ רעגנוי ַא

 ערעירַאק סנעבעל עשינַארט יד טגידנעענ ךיז טָאה ױזַא טָא

 -רהאי ןעט19 ןיא םינואג עשידיא עטסגידריווקרעמ יד ןופ םענייא ןופ

 -רעביוצ ענייז ןופ רענייא טינ סאוו ,זיא רעדנואוו ַא .טרעדנוה
 טינ זיא ,ןהעגסיוא ןענעלפ ןעטסירק ןוא ןעדיא עכלעוו ךָאנ ,םינוגנ
 טינ ךָאנ ןענייז סע זא ,ןענָאז ןעדיא רענליוו .ןעטָאנ ןיא טנעכייצרַאפ

 םעד ןעבענרעביא ןענעק ןעלָאז סָאוװ ,ןעטָאנ יד ןערָאװעג ןעפַאשַאב

 רענליוג םעד ןעבעל ן'תמא ןיא רעבָא ,רענעט .?ס'לסעבעלַאב,

 ןופ םילוגלנ יו ,ןעמָאנ א ןהֶא .קלָאפ ןיא םינוגנ ס'לסעבעלַאב
 ,םינזח עטסואוואבנוא ,קלָאפ ןיא םוא ייז ןעשזדנָאלב תומשנ ענילייה

 ,םינוננ ערעייז ןיא ייז ןופ ןעקנופ ןייא ןעטכעלפ ,ןעטנַאלַאט-סקלָאפ
 -ענ ייז ןעמענ קלאפ ןֹופ ץראה םוצ ןעמוק ייז ואוו ןוא ןעוו ןוא
 .גנוקיצטנא ענילייה רהיא ןיא ןעסינ ,המשנ ןייז ןעננאפ

 ""עשלַארעגעג יד רתסא;ג

 עטרידוטשעג טציא ןארַאפ ןוא ןעוועג ןענייז דנַאלסוד ןיא זא

 רעדעי אמתסמ טסייו סָאד --- ?קינװָאקלָאּפ, ןישט ן'טימ ןעדיא

 -ענפיורא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .רענייא

 -ענעג ַא ןֹופ גנַאר םעד זיב גנורינער רעד ייב טסניד ןיא טײברַא

 -עסקע, לעטיט םעד דיא ַא רעבָא טָאה טייקשידיא עטונ ןיא ,לאר
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 .ןעמוקאב טנַאקעג טינ ?ָאװטס?עטידָאכסָאװערּפ עשַאו, -- ?ץנעל
 לעטימ רעקסלארענעג ַא סָאװ ,דוככ םעד ןוא עיסנעּפ יד ,טכער יד
 סאוו ,דיא ַא ןוא "גיד'ערה:רצי, וצ ןעװעג דעבָא ןענייז ,טיג

 -טסניד ם'נופ ןעלּפַאטש יד ףיוא ןערעטעלקוצפיורא ןעזיװַאב טָאה
 ראפ טלעטשענּפָא טינ ךילנהעוועג ךיז טָאה "ץנעלעסקע , זיב רעטייל
 ,געו ןיא ןענַאטשעג םהיא ןענייז סָאװ ,"ןעטעטילַאמרָאפ, עסיוועג

 ךיא ַא .לארענעג ַא ןופ "ןעסַאּפמאיל עטיור, יד ןעכיירגרעד וצ יבַא
 .ןעװעג טינ לָאמניײק דנַאלסור ןיא זיא לארענעג ַא --

 -רעד ןיא ,ךיא ַא לַארענעג ןייק ןעװעג טינ זיא סע ןעוו רעבָא

 ,עתמא ןא עקַאט ןוא ..ענעדיא ַא -- עשלארענעג ַא ןעוועג דאפ

 -עג ןוא גָאט ַא לָאמ יירד טנעװַאדענ טָאה סָאװ ,ענעדיא ע'רשכ ַא

 | ."הניארו הניאצ, םעד ןוא "תוניחת, טנעייל

 טָאה לעקיטנַא אזַא ,טקסַאפ ַא רָאנ ,טָאדקענַא ןייק טינ זיא סָאד

 ערעדנא ךס א ןופ טרָא םעד ,ענליו ןיא רָאנ ןייז טנעקעג עקַאט

 ."עשלארענעג יד רתסא, רהיא ןעמ טָאה ןעפורעג ,ןעקיטנַא עשידיא

 -גיק -- ?סינעמילּפ א דערהיא השעמ יד רימ טָאה טלהעצרעד

 ,"עשלארענעג יד רתסא, ,ןעמהומ ןייז ךָאנ טקנעהעג סָאװ ,ןיקלוק
 -ָאוער רעשיסור רעד ברע טעמכ יז ןיא ןעברָאטשעג .טֹוג רהעז
 טרעדנוה יד ןופ ,רהָאי טרעדנוה רעביא יז טָאה טבעלעג עיצול
 ,עיסנעּפ עקסלַארענעג רהיא ןופ טבעלעג ניצפופ רהָאי ַא יז טָאה רהָאי

 עװטסײשטַאנזַאק ןיא טַאנָאמ א לָאמ ןייא ןעמוק טגעלפ יז זא
 יד ןעמענּפָא "'רוטפאק, ן'טימ "עבוס, רעשיקנערפטלַא רהיא ןיא

 - עװטסיײשטַאנזַאק רעד ןופ קינוָאנישט רעשיסור רעד ךיז טגעלפ ,עיסנעּפ
 יד טימ דלעג סָאד ץרא ךרד טימ רהיא ןעגנַאלדעד ןוא ןעלעטש

 ,ָאװטסלעטידָאכסָאװערּפ עשַאו ,איסטַאסיּפדָאּפ עטלָאװזיא :; רעטרעוו
 ..ץנעלעסקע ערעייא ,ןעביירשוצרעטנוא ייז ןעניליוואב :טסייה'פ

 ?עשלארענעג א ןערעװ וצ רתסא ענעדיא יד טמוק יוזא יוװ
 םעד רעדנאסקעלא ןופ ןעטייצ עטוג יד ןיא ןעוועג ןזיא סָאד

 ענעי ןיא  .גנוריגעד ןייז ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,ןעטשרע

 "נעקירדסיוא -- ,ןעזָאלב וצ ןעביוהעגנָא סאוו רָאנ טָאה סע ןעוו ,געט

 ןופ עלעטניו רעטשרע רעד, -- רעגייטש-הצילמ ן'פיוא ךיז גיד

 ןעלעטימ עלא טעדנעװעגנָא טָאה גנוריגער עשיסור יד ."הלכשה
 -סניפ םעד ייז ןופ ןָאטוצּפָא/ :'ןעשנעמ ראפ ןעדיא , ןעכאמ וצ

 יד ןעלהַאדטש ייז ףיוא ןעזָאל, ןוא ?םזיטַאנַאפ ןופ ןעקלָאװ ןרעט
 ."עיצאזיליויצ רעשיאייּפָאריא רעד ןופ טייקניטכיל

 ןעשיווצ ץנערוקנָאק ענידריווקרעמ א ןעמוקעגרָאפ זיא טלָאמעד
 "הכזמ , גנובערטש רעד ןיא רעשיליוּפ רעד ןוא גנוריגער רעשיסור רעד

 עשיליוּפ ןוא עשיסור יד .גנודליב עשיאייּפָארייא טימ ןעדיא ןייז וצ

 ןופ ןוא .טנעפעעג ייז ראפ לָאמא טימ ךיז ןעבָאה ןעטעטיזרעווינוא
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 ןעװעג טלָאמעד ןיב ןיא סאוו ,טעטיזרעווינוא ןעשילוּפ רענליוו

 -קָאד רעשידיא רעטשרע דעד טעװַאיעג ךיז טָאה ,ןעדיא ראפ טכאמראפ
 .דנַאלסור ןיא גנודליב ןייז ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,יקסוועלעשוק רָאט

 ןעבעל ןייז ייב ןיוש ןזיא סָאו ,יקסוועלעשוק רעכילרעדנואוו רעד
 .םוחת ןעשידיא ןיא טייקכילנעזרעּפ ערַאדנעגנעל ַא טעמכ ןעראוועג

 ןיא ,טעטיזרעװינוא רענליו ןעבלעז ם'נופ ןוא טייצ רענעי ןיא

 --  ןירעשוקַא-רָאטקָאד עשידיא עטרידוטשענ עטשרע יד סיױרַא ךיוא

 .עשלארענעג יד רתסא

 -נוה טימ ,ךיז טָאה ענליו ןיא עיִליִמַאפ עשידיא ַא ױזַא יוװ
 ןוא ,לעדיימ ַא ןערידוטש ןעזָאל וצ טגעװרעד ,קירוצ רהָאי טרעד

 -עטער ַא ןיא סָאד -- ,עקרָאטקָאד א ראפ רהיא ןעכאמ ךָאנ וצרעד

 ,טנעקעג טינ בָאה ןוא ןעזייל וצ ךיז טערַאטסעג בָאה ךיא סאוו ,שינ

 -ָאיב רענידרעהירפ רהיא ןעגעװ טָאה ןיקלוקניק קינעמילּפ רהיא
 טשינ רָאנ ריס ,טנענוי רעד ןיא גנוהיצרע רהיא ןעגעוו ,עיפַארג

 א ןעזיואב ךיז טָאה סע סאוו רעבָא טקאפ רעד .,ןעגָאז טנעקעג

 -עג ןיא ,ןירעשוקַא עטרידוטשעג א ,"עקרָאטקָאד א יורפ עשידיא

 -אוועג רהָאװעג ןזיא'מ ןא ,טייקגידריוקרעמ ַאזַא טייצ רענעי וצ ןעוו

 ןוא ,ףיוה ןעכילרעזייק ןעשיסור ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא רהיא ןופ ןער

 .ןירעשוקַא בייל סנירעזייק רעד ןערָאװעג יז ןיא ןעכיג ןיא
 ןירעשוקַא עשידיא עטשרע יד ךיז טָאה ףיוה ןעכילרעזייק ןיא

 -וק רָאטקָאד רעשידיא רעטשרע רעד יו יוזא .טוג טלהיפעג טינ

 .עמורפ ַא ןעוועג ,ןירעשוקַא עשידיא עטשרע יד ךיוא זיא ,יקסוועלעש
 -טלעוו רעזעינילער רעייז ןיא טרעדנעעג טשינ רָאנ טָאה גנודליב יד

 לייטנא ןַא ןעמענ טזומעג יז טָאה ןירעשוקַא-בייל סלא  .גנואיושנא

 יז .ןעלַאב ןוא נעטרעייפ ,ןעדַארַאּפ עכילטנעפע עשיפיוה עלַא ןיא
 -ענוצ טינ ףיֹוה ןיא ןעקנירט ןוא ןעסע ןייק וצ רעבָא ךיז טָאה

 ןעזעינילער גנערטש ,םענעסַָאלשעננייא רהיא טפרהיפעג טָאה .טרהיר

 / לי ,ןעדלוד טזומעג סע ןעמ טָאה ףיוה ןעכילרעזייק ןיא .ןעבעל

 עצנַאג ַא ךָאנ ,ךילדנע .רהיא ןיא טגיטיונעג ליפוצ ךיז טָאה'מ

 ,עיסימיר ןיא ןעבענעגנָא ךיז יז טָאה ,ףיוה ןיא ןעניד ןערהָאי עהייר

 .ןעניליווַאב טזומענ רהיא רעדיוו ןעמ טָאה סָאד ןוא

 ענעטלַאהַאב ַא ןֹוא גירק א סיױרַא ןיא עיסימיד רהיא בילוצ

 ,זיא ןופרעד השעמ יד .החּפשמ רהיא ןוא רהיא ןעשיווצ האנש

 ןענידרעד רהאי ענינייא ןעצנאג ןיא ךָאנ טפרַאדעג טָאה יז זא

 סעיגעליווירּפ ,תונתמ עסיורג טָאהעג יז טלָאװ .ןאד ,ןימרעט רהיא

 ןעכאמ טנעקעג טלָאװ סָאװ ,עיסנעּפ עכייר א -- רקיע דעד -- ןוא

 -עג יד רתסא, .עילימאפ עצנאג רהיא ןוא ןיילַא רהיא ךילקילג

 טָאה .קילג ןעשידרע ןופ ןעטלאהעג גינייו רעבָא טָאה ?עשלארעגנ
 ,טָאה ןוא עילימַאפ רעניצייג רהיא ףיוא ןערעױדַאב טימ טקוקעג
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 "ייה רהיא ןיא טינ טבעלעג ,עיסימיד ןיא גידנעהעגפיורא וליפא

 -עגמורא ,טלעװ רעגיטסייג רעדנוזאב רהיא ןיא רָאנ ,זיירק ןעשימ

 טימ ןוא ןעכארּפש עגינייא ןיא רעכיב עכילטפַאשנעסיוו טימ טלעגניר

 .תוניחת ןוא םירפס-רסומ ענילייה

 לָאמַא עשלארענעג יד רתסא טָאה יצ ,טָארוקַא טינ סייוו'מ

 עטריגעליװירּפ רהיא .טינ ךילניישרהאוו .,טינ יצ ,טאהעג הנותח

 רהיא םימ ןעמאזוצ יורפ עטנעגילעטניא ןוא עמַאד-ףיוה א ןופ עלָאר
 -לעזעג רענעביוהעג רעד ןופ יא ןעסירעגּפָא רהיא ןעבָאה ,טייקמורפ

 רעשידיא רעגידרעהירֿפ רהיא ןופ יא ,לעדַא ןעשיפיוה ם'נופ טפאש

 ןופ ךַארוא יד ,קפס ַא ןהִא ,ןייז טזומעג טָאה סָאד טֶא ,ערעפס

 ,ןיקלוקניק ,קינעמילּפ רהיא .עידענַארט-סנעבעל רעכילנעזרעּפ רהיא

 ןייז ןעריטסערַא ןעזָאלעג יז טָאה לָאמַא ןא ,טלהעצרעד רימ טָאה

 סאוו ראפרעד ,תעל-תעמ יירד ףיֹוא ,רעדורב רהיא .ה ד ,רעטָאפ

 סיורַא ןזיא יז סָאװרַאּפ תונעט ענייז טימ ןעסערעד רהיא טָאה רענעי

 -נייק רהיא סָאד טָאה עילימַאפ רהיא .,טייצ רעד רַאפ עיסימיד ןיא

 .ןעקנעש טנעקעג טינ לָאמ
 ןוא ?עטיט רהיא ץוח א ,טַאהעג טָאה "עשלארענעג יד דתסא;

 רעד ןופ יצ ,רעזייק ןופ ריּפַאּפ גידנעהנעגייא רעדנוזאב א ,עיסנעּפ

 םעד ןופ טָאה יז .טסניד ןעיירט רהיא ראפ קנַאד ַא --- ,ןירעזייק

 -רעד -- לָאמניײא רָאנ .טכאמעג טינ ךיורבעג ןייק לָאמנייק רימאּפ

 סָאד ןעמונעגסױורַא יז טָאה --- יורפ ןייז ןוא קינעמילּפ רהיא טלהעצ

 :השעמ אזא בילוצ ןעװעג זיא סָאד ןוא ,דיּפַאּפ

 -עגנָא יג ַא טָאה ,גנוניואוו רהיא ןעבענ תונכש ןיא ,סַאג ןיא

 טנעקעג טינ סָאד טָאה יז .דניק שידיא ַא טגיטולבוצ ןוא ןעגָאלש
 םוצ ךיז טדנעװעג ןוא ןזיױה-ײיצילַאּפ ןיא קעװַא ןזיא ,,ןענָארטרַאפ

 -סערא יונג םעד לָאז'מ טגנאלראפ טָאה ןוא ,ענאלק ַא טימ וואטסירּפ

 ןוא גנוטכַארַאפ טימ טקוקעגנָא רהיא טָאה װַאטסירּפ רעד .ןעריט

 "?עקוװָאדישז עטלַא ,קסע ןייד סָאד ןיא סָאװ, :טגָאזעג

 ןעבענענ םהיא ףיוא יז טָאה--- ! קינשטָאדוב ,וד ,גייווש ---

 ?וד "טצוד, ןעמעוו -- ,סופ ן'טימ עּפוט ַא

 ,דיּפַאּפ רהיא שיט ן'פיוא טניילעגקעװַא יז טָאה דייר יד ייב

 רעטרעניטשראפ א רע ןזיא ,ןהעזרעד סע טָאה וַאטסירּפ רעד יװ

 -נרעטיצ ַא טימ ןוא סיפ יד וצ ןעלַאפעג רהיא זיא רע ,ןערָאװעג
 ..ץנעלעסקע רעייא ,לחומ רימ טייז :טלעמַאטשענ לוק גיד

 רעשידיא רעטשרע רעד ןופ דליב עשיפַארגָאטַאפ סָאד ןענירק

 עמורפ תמא ןַא יו ,ןעננולענ טינ רימ זיא ןירעשוקַא רעטרידוטשעג

 -עג טינ לָאמנייק ךיז יז טָאה --- עילימַאפ רהיא טנָאז -- ענעדיא

 .ןעריפארנָאטָאפ טזָאל
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 (וָאטַאּפָא לדוי) "ףיקת, רעד

 ןעגירָאפ ןיא "היקת, ןעשידיא ַא ןופ ּפיט רעטסגידריווקרעמ רעד
 לידוי ריבנ רענליוו רעטמהירַאב רעד ,קפס ַא ןהֶא ןזיא ,טרעדנוהרהָאי
 טנַאלַאט םענערָאבעג םעד טימ ,שנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד  .ווָאטַאּפָא

 טָאה ,קַאטסָארּפ א ןעװעג ןיא ןיײלַא רע .,רערהיפ ןעש'להק ַא ןופ

 ךָאנ ןוא ,ענליוו ןיא סַאלק ןעמירָא ןעטסנירעדינ םעד ןופ טמַאטשעג
 ןענַאטשעג רע ןיא עינרענע רעכילנעזרעּפ רערעייהעגמוא ןייז קנַאד ַא

 יד יו עדניימענ עשידיא עטמהירַאב ,עסיורג ַאזַא ןופ ץיּפש רעד ןָא
 רענליו טרעטיצעג זילב טינ טָאה ָאטַצאּפָא ?ידוי רַאפ ,רענליוו

 ,ייציִלַאּפ רענליוו יד ץרא ךרד טַאהעג טָאה םהיא רַאפ ,להק רעשידיא
 -ענ טינ םענייק טָאה וָאטַאּפָא ?ידי .ערעכעה יד ןוא עגירעדינ יד

 ענליוו ןיא טהעג סע .ךיז ןופ רעקרַאטש ןוא רעכעה ןעלעטשרָאפ טנעק
 סָאד ."זָאנ ס'װָאטַאּפָא לידוי רעביא ךיז ןעגירק ייז6 :ל?עטרעװ ַא
 .ןָאנ ןעכילנייווענמוא ןַא טאהעג טָאה ןוָאטָאּפָא ?לידוי זַא ,טינ טסייה
 זיא טייקכילנעזרעּפ ס'ווָאטַאּפָא ?לידוי זיולב טינ זַא ,רָאנ טזייווַאב סָאד

 רָאנ ,םלוע רענליוו םייב ןעכערּפשעג עכילדנעמוא רַאפ עמעט ַא ןעוועג
 ןייז ןעגעוו טדערעג טָאה ןעמ : טרעדילנוצ ןעוועג זיא רוניפ עצנַאג ןייז
 ,רהיר ןוא רהעק ןעדעי ןייז ןעגעוו ,ןעּפיל ענייז ,ןעגיוא ענייז ןעגעוו ,זָאנ

 גיסיירד ןוא ףניפ ,ןליפא טצעי ךָאנ יא ,ןעבעל ןייז ייב יא :ץרוק

 ןופ דלעה רעד ןעבילבענ ןוא ןעװעג רע זיא ,טיוט ןייז ךָאנ רהאי

 סָאד יוו ,להָאצ ַא ןהֶא ןעציוו ןוא ןעטָאדקענַא ,תוישעמ ןוא סעדנעגעל
 טָאה ענליוו סָאװ ,ןעקיטנַא ערעדנַא טימ לַאפ רעד ןעוועג ןעטלעז זיא
 | ,טַאהעג גונעג

 ןעקלָאװ ַא טימ טקעדַאב זיא טנעגוי עטסהירפ ס'וָאטַאּפָא לידוי

 -לעויטש 8 ןעוועג רע זיא לעגניא סל8 זא ,טגָאז ןעמ ,סעדנענעל ןופ

 רעד ןיא ןעדנואוושרַאֿפ גנַאל ןיוש זיא סָאװ ,ןָאיסעפָארּפ ַא ,רעצוּפ
 זיא רע .עדָאמ רעד ןיא קרַאטש ןעוועג לָאמַא ראג רעבָא ןיא ,עטיל
 ַא ,לעלנעב א טימ ףיוה-להוש ן'פיוא -- ןעמ טנָאז -- ןענַאטשעג

 טצוּפעג עקיּפָאק ַא רַאפ טָאה ןוא סקאו-חוש עקשוּפ ַא ןוא ?עטשרעב
 תונרדמ ערעסַאװ ,טננַאלרַאפ טָאה סָאװ םענייא ןעדעי לעוויטש יד
 -ךָאּֿפ ַא זיב רעצופ-לעוװיטש א ןופ ןעגנַאנעגכרוד זיא ווָאטַאּפָא ?ידוי
 -עג גנולצולּפ זיא רע זַא ,סייוו ןעמ רָאנ .טינ רענייק סייוו ,קישטאר

 ,טַאטש ַאזַא טימ ריבנ ַא רָאנ ,דיבג ַא טושּפ טינ ןוא .ריבנ ַא ןערָאװ

 :ןהעזעג טינ ענליוו ןיא רענייק טָאה םהיא ךָאנ ןוא םהיא רַאפ סָאװ
 ייב ןערַאציײװש ןוא ןעיײקַאל טימ ,ןעטערַאק ןוא דרעפ ענעגייא טימ
 טָאה ,גנודלעמ ענירעהירפ ַא ןהֶא .ח ,ד ,דַאלקָאד ַא ןהֶא .ריט רעד
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 80---00 טימ ןעוועג זיא סָאד .ןעמוקניירַא טנעקעג םינ םהיא וצ רענייק

 -עגנייא טינ ןיא ריבג רעשידיא רענליוו ןייא ןייק ןעוו ,קירוצ רהֶאי
 ,טסואוועג טינ רענייק טָאה ךָאד ןוא .קיש ַאזַא טימ ןעבעל וצ ןעלַאפ

 שטָאכ ןַא ,ןעניימ ךס א .ריבג ַא ךילקריוו זיא ווָאטַאּפָא לידוי יצ

 טָאהעג טינ סנענייא ןייק רע טָאה ,ךילטסריפ טרחיפעגפיוא ךיז טָאה רע
 טימ ,רוס ַא גָאט ןעגיטנייה זיב רַאנָאז ןיא סע .עקיּפָאק ַא ןליפא

 ךיז ןעביג עגינייא רָאנ .טניטפעשַאב ךיז טָאה ווָאטַאּפָא ?ידוי סָאװ

 ןעבָאה ארומ טציא ךָאנ ןעטלָאװ ייז יו ױזַא --- תודוס ידוסב רעביא
 טימ טלעדנַאהעג טושּפ טָאה "ףיקת, רענליוו רעד זַא -- םהיא רַאפ

 ןייז רַאפ ךָאנ ןעגנַאנעג ןענייז ןעגנַאלק יד .טלעג ענעריּפַאּפ עשלַאפ

 ףיױא טָאה ווָאטַאּפָא לידוי תוריסמ ?ליפיוו זַא ,טנָאז ןעמ ןוא ,ןעבעל
 טשינרָאג לָאמנייק סעיזיווער ןוא תוריסמ יד ןעבָאה ,טַאהעג טינ ךיז

 -- עדנעגעל יד טנַאז ױזַא -- ווָאטַאּפָא לידוי םורָאװ .טכַארבעגסױרַא
 ןָאק סָאװ טרָא ןעטסרעכיז םעד טלעג עשלַאפ ענייז רַאפ טַאהעג טָאה

 -ןיורק) ?ָאװטסײשטַאנזַאק , ןיא טפיוקרַאפ ייז טָאה ןעמ .ןעבעג רָאנ

 ןיִאטַאּפָא לידוי עקַאט טָאה "סענזיב , יד טא בילוצ ןוא ...אפוג (עסַאק

 עניטרָא יד .רעטסנעפ עכיוה רָאג ,עכיוה ןיא טפַאשטנַאקַאב טַאהעג
 ןעדנוברַאפ ןעוועג ןיא רע .לטב ןעוועג םהיא רַאפ זיא ָאװטסלַאשטַאנ
 טייוו יוװ .גרוברעטעּפ ןיא טייל עטסערג יד טימ "סענזיב, ענייז ךרוד
 ףיוא זַא ,טקַאפ רעד טזייוו ,טכיירגרעד טָאה תופיקת ס'ווָאטַאּפָא לידוי

 ןעמעוו ףיוא ,ןעדעי ייציִלָאּפ ןיא ןעסימשעג ןעמ טָאה "רעדרָא , ןייז

 טָאה ,סעכ ןיא םענייא ףיוא ןעוועג רע זיא ,ןעזיוועגנָא רָאנ טָאה רע
 ךיילג .ןעמָאנ סמענעי ףיוא "רעדרָא , ןַא יײצילַאּפ רעד וצ טקישעג רע
 -ןײרַא , טרָאד םהיא טָאה'מ ןוא לעקריצ ןיא ןעמונענוצ םענעי ןעמ טָאה
 ,לָאמַא .ןעסייהעג טָאה ווָאטַאּפָא לידוי ל?יפיוו ליפ ױזַא ?ןעטָאשעג
 םענייז ףיוא ןערָאװעג סעכ ןיא ווָאטַאּפָא לידוי זיא ,ןעמ טלהעצרעד
 ןעסייהעג ןוא לעטעצ ַא ןעבעגעג םהיא טָאה רע ,תרשמ ןעשידיא ַא
 ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא תרשמ רעד .זױהזייצילַאּפ ןיא ןעגָארטקעװַא
 רע .טקעמש "לעטעצ רעד סאוו טימ ןעסיוטשעגנָא ךיז טָאה ןוא רַאנ

 סעקיּפָאק עכילטע םהיא ןעבענעג ,ןעטנַאקַאב ַא סָאג ןיא טנעגעגַאב טָאה
 --- תוחילש ַא ןיא ץעגרע ךיז טלייֵא ןיילַא רע יוװ ױזַא --- ןעטעבעג ןוא
 רעבָא ןעמ טָאה םיוק .לעקריצ ןיא ייברעד לעטעצ םעד ןעגָארטוצנײרַא

 ךיילנ ןוא טּפַאכעג ןעדיא ןעמירָא םעד ןעמ טָאה ,טנעפעעג ?עטעצ םעד

 ןעמוקעג ןיא בייו סמענעי ."רעדרָא, ן'כָאנ טַארוקַא ןעוועג "דבכמ,

 רעהירפ ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,ווָאטַאּפָא ?ידוי וצ יירשענ ַא טימ

 תרשמ רעד ?לייוװ ,טַאלג טינ רעבירַא זיא השעמ יד זַא ,ןעסיוטשעגנָא

 רָאנ ,הבושת לעב רעטפָארטשעג ַא יו ןהעזע:סיוא טינ זיולב טינ טָאה

 וָאטַאּפָא .לעכיימש- רערטיכ ַא טבעוושעג ךָאנ טָאה ןעּפיל ענייז ףיוא



 1 י "ףיקתא רעד
 םהיא ןיא לַאפניֵא רעד .ןָאטעג טשינרָאנ רהעמ רעבָא םהיא טָאה

 רַאפרעד םהיא ייב ןעוועג זיא תרשמ רעד ןוא ,ןערָאװעג ןעלעפעג
 .ןעמונענסיוא

 "תופיקת, ס'װָאטַאּפָא לידוי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רהעמ ךָאנ

 -עג ןעדיא ערעטלע רענליו ךס ַא סָאװ ,טקַאפ רעגידרעטייוװ ַא זיא

 ענייז טימ ןָאטעַאפ ןייז ןיא ןערהָאפעג זיא ווָאטַאּפָא ?ידוי ,ןעקנעד

 טָאה לעסענ רעגנע ןַא ןיא ץענרע .ןעסַאנ רענליוו יד רעביא ןעייקַאל
 ןערהָאפעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,עטערַאק ַא ןָא ןעסיוטשעגנָא ךיז רע
 | ,רעטסיימייצילָאּפ רעד

 --- .ןָאטעג יירשעג ַא ?ידוי טָאה --- ? טרָאד זיא רעוו ! חעטש --

 | ! געוו םעד זָאל

 רעטסיימייצילַאּפ רעד טָאה -- ?טרָאד ןיא רעו !העטש --

 ! טייז ַא ןָא ךיז רהעקרַאפ -- .ןעירשעגסיוא

 רענוד ַא לידוי טָאה -- ?וטסנַאװ ױזַא יו ! שעיימס קַאק ---

 .ןָאטעַאפ ןופ גידנעגנירּפשסורַא ,ןָאטעג

 ,קירֹוצ טרענודענּפָא םהיא רעטסיימייצילָאּפ רעד טָאה -- ! דישז ---

 םעד טגנַאלרעד טָאה ןוא ןָאטעג טינש ַא ?ידוי טָאה --- ! ריזח ---

 ןיא ןעסַאלעג ךיז טצעזעג ,שטעּפ ענידעמַאלפ ייווצ רעטסיימייצילָאּפ
 .ןערהָאפ רעשטוק ןייז ןעסייהעג ןוא עטערַאק ןייז

 -עג רעגיזָאד רעד טימס ענליו טמערוטשעג טָאה גנַאל ןעטַאנָאמ
 ,גרוברעטעּפ ןיא ענליוװ ןופ ןעטעפאטסע ןעגיולפעג ןענייז סע .שינעהעש

 .טשינרָאג טימ ךיז טָאה טנידנעעג רָאנ ,ענליוו ןיא גרוברעטעּפ ןופ
 .טכער ןערָאװעג זיא סע ןוא גרוברעטעּפ ןיא ןערהָאפעג זיא לידוי

 יד ןיא וליפא ,טעװעלַאשזעג טינ ווָאטַאּפָא לידוי טָאה שטעּפ
 ןעמ טָאה ץימש ףיוא סרעדרָא ןעבעגסיורַא ןעוו ,ןערהָאי עגידרעטעּפש

 .סעקשַאח השמ טעֶָאּפ ַא ענליוו ןיא ןעוועג זיא סע .טנעקעג טינ ןיוש

 ןיא ."ץילמה , ןיא ןעצנעדנַאּפסערָאק ענליוו ןופ ןעבירשעג טָאה רע
 ענליוו ןיא ,ָאטַאּפָא ?ידוי טריקיטירק רע טָאה ץנעדנָאּפסערָאק ןייא
 רעדעי טָאה סעקשַאח השמ .גיטנעק ןעוועג טנעדנַאּפסערָאק ַא ןַאד זיא
 ץנַאג ןיא טדערעג ןעמ טָאה קיטירק רעד ןופ .טנעקעג דיא רענליוו
 "ןעביײרשַאב, ֹוצ קיטשינַאװ עסיורג ַא ןעועג ןיא סָאד .טרָאטש
 | ."ףיקת , ןערַאבטכרופ םעד "טָאלב , ן'פיוא

 .סָאג ןיא סעקשַאח השמ טנעגענַאב וָאטַאּפָא ?ידוי טָאה לָאמַא
 | .טלעטשעגּפָא םהיא טָאה רע

 ,לרעביירש וד ,רעהַא םוק --

 ףיוא ץלָאטש טקוסעג ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה "רעקיטירס, רעד
 .לעדער ַא ןערָאװעג דלַאב זיא םורֵא ."רבד לעב , ןייז

 ? טַאלב ן'פיוא טריקיטירק ךימ וטסָאה סָאד ---
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 ."םינּפ תוזעמ רעד טגָאזעג טָאה -- ? תמא טינ רשפא ---

 ? ןעריקיטירק ךיוא ןעק ךיא זַא ,רעבָא טסייוו וד --
 לעביימש 8 ןעסיבראפ טָאה סעקשַאח השמ ןוא -- ! ?רהיא --

 | | .ןעּפיל ענייז ףיוא
 לידי זַא ,טסואועג טָאה טדָאטש ץנַאג רָאנ ,רע זיולב טינ

 .ןעמָאנ ןייז ןענע'מתח תורצ טימ ןעק ,"ץראה םע, ןַא זיא ןוָאטַאּפָא

 -פָארַא ןוא טרעפטנעעג ווָאטַאּפָא ?ידוי טָאה --- ...! ךיא ,עי -- |
 .טנַאה רענרעזייַא ןייז טימ שטעּפ ייווצ ן'סעקשַאח ןעזָאלעג

 -טלַאק רע טָאה -- קיטירק ס'וװָאטַאּפָא ?ידוי זיא סָאד טָא ---
 .געוו ןייז גיהור קעװַא זיא ןוא טקרעמַאב גיטולב |

 טָאה רע ."ןצמק, ןייק ןעװעג טינ עבטב ןיא ווָאטַאּפָא ?ידוי
 טָאה דובכ ןוא תואבג ךָאנ ,ןעכַאז עש'להק ףיוא טלענ ךס ַא ןעבענעג

 םהיא ,"ףיקת, ליפ וצ ,ךיוה וצ ןעװעג זיא רע .טגָאיעג טינ ךיז רע

 עכלעזַא ךָאנ ןוא ?להוש ןיא "הילע, עטעפ ַא ןעלעטשנעדירפוצ לָאז
 .םיאורב עניילק ךיז ןעגָאי סע עכלעוו ךָאנ ,םידוביכ

 "רַאפ טימ טסוקעג רע טָאה רערהיפ-להק עשידיא רענליוו ףיוא

 ן םיוא .בָארג ייז ןענעוו ןעקירדסיוא טּפָא ךיז טנעלפ ןוא גנוטכַא

 ענייז גנוהיצַאב עניזָאד יד .רעצוּפ-לעװיטש םענעזעוועג ןופ רעגייטש
 ןַא וצ ךילנהע רהעמ ןזיא סָאװ ,טקַאפ א טריזירעטקַארַאכ ??הק , וצ

 ןופ ןעטייז יד ןיא טנייה ךָאנ ךיז טלַאה ענליוו ןעכלעוו ןופ ,טָאדקענַא

 ,רעטכעלעג

 "ףיקת, םעד ןעשיווצ ןוחצנ ַא ןיא סעּפע ןעגנַאגעג לָאמַא ןיא סע

 ."ןערעוו ןָאטעג לָאז ױזַא, ןעסייהעג סעּפע טָאה ווָאטַאּפָא ."?הק, ןוא

 רעצימיא ןעזָאלרעד טלָאװעג טינ רעדָא ,טנעקעגנ טינ סָאד טָאה ?חק

 : "ףיקת, םעד טקרעמַאב טָאה

 ?ענליו ןענָאז ףיור'ד טעוװו סָאװ ---

 רימ לָאז --- ,ןעירשענסיוא "ףיקת, רעד טָאה -- ?! אנליוו --

 טינ ןיא סָאװ ,לעטרעוװ ַא טנָאזעג רע טָאה ייברעד -- ...ענליוו ץנַאג

 ,קורד ןיא ןעננערב וצ םעוװסַאב

 ןעגָארטוצ טנעמָאמ ןייא ןיא ןעלנילפ ףיוא יוװ זיא לעטרעוו סָאד

 קרַאטש טלהיפעג ךיז טָאה ?הק .טדָאטש ןעצנַאג ן'רעביא ןערָאװעג

 "ףיקת, םעד טיײקבָארג ַאזַא לָאז ןעמ ,ןעבילבענ זיא'ס .טנידיילַאב

 ? ןָאט םהיא ןעגעג ןעמ ןעק סָאװ 4 ןעמ טוט סָאװ רעבָא .ןעקנעש טינ
 ןעמונעגנָא ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ,"דַאבַאכ עסטָאמ , ןעפורעג טָאה'מ
 ,ןייז ףיוא ננוי ןעבָארג ן'טיס ךיז ןענעכערוצּפָא לעבור רַאַּפ ַא רַאפ

 | ,רעגייטש ןעשי'דַאבַאכ עקטָאמ
 יװ ,טָאה "ףיקת , רעניד'ארומ רעד ןעוו ,נָאטימכָאנ ןענרָאמ ףיוא

 "ענניײרַא זיא ,לעמערד ןעגידסעמראװכַָאנ א טּפַאכעג ,רענייטש ןייז



 03 יהיקתא רֶֹד

 עקטָאמ ,,םעטָא ַא ןהֶא ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ךיק ןיא םהיא וצ ןעפָאל
 | : םהיא וצ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה טפַאשרעניד יד .דַאבַאכ

 ? עקטָאמ בר ,זיא סָאוװ --

 ..טקישעג רימ טָאה ?הק ..לידי בר זיא ואוו ...רעכיג ---
 ...לעביטש-להק ןיא טציז'מ

 ,טעדלעמעג םהיא ןעמ טָאה --- ,טפָאלש רע --

 עקטָאמ טָאה -- ..!ףיוא םהיא טקעו ..,7חק ..,רעכיג ---
 ,טעּפָאסעג

 ..1 עטָאמ בר ,ענושמ רהיא טייז סָאוװ ---

 יד טלעטשענסיוא םהיא ףיוא גיד'הנושמ ןעבָאה טייל-בוטש יד

 ץנַאנ .תענושמ ַא ןעוועג ךילקריוו זיא דַאבַאכ עקטָאמ ןופ ,ןעניוא

 ,סעמרַאװ ךָאנ טפָאלש ווָאטַאּפָא לידוי ןעוו זַא ,טסואוועג טָאה טדָאטש

 רעוו ןוא .טלעוו יד ןהענרעטנוא נעמ סע ,ןעקעוו טינ םחיא ןעמ רָאט

 ןייק ןיוש ןיא ,ףָאלש ןייז ןופ םהיא ןערעטש וצ טנַאװעג טָאה סע

 טינ ןיא עקטָאמ רָאנ .סױרַא טינ ןעקעטש ןעבָארג ןייז ןופ רעצנַאג

 .ןענַאטשענּפָא

 טָאה'מ ..תושפנ תונכס ..ארטססע ..להק : ךייא גָאז ךיא

 ןיא טרַאוװ'מ ...ןעטערטּפָא טינ לָאז ךיא ...ןעלדוי בר וצ טקישעג ךימ

 ..תושפנ תונכס ..ןעלדוי בר ןהעז זומ ךיא .,לעביטש-לחק

 יד ,ןעשנעמ יד :עטרעטיצרַאפ ןערָאװעג ןענייז בוטש ןיא עֶלַא

 .רעדניק יד ןוא בייוו

 ? ןהעשענ זיא סָאוװ ,עטָאמ יבר ,סָאװ טנָאז --

 רָאנ -- ,טעּפָאסעג ץלַא ךָאנ עטָאמ טָאה -- ,טינ ןָאק ךיא --
 | ..ןעסייחעג ?להק רימ טָאה ױזַא .,..ןיײלַא םהיא

 -ענניַא ךיז טָאה בייוו יד .,ןעכַאמ טנָאקעג טשינרָאנ טָאה'מ
 ."ףיקת, םעד ןעקעוו ןעגנַאנעג זיא ןוא תונכס ןיא טלעטש

 ,טיוט טינ ןעפַאלעגניירַא ווָאטַאּפָא ?לידוי זיא םורַא טונימ ַא ןיא

 ..רענעקַארשוצ ַא ,רעטלעמוטוצ ַא ,קָארּפָאלש ןיא ,נידעבעל טינ

 גידנעשזדנָאלב רע טנערפ -- ?ןהעשעג ןזיא סָאו ...!ַאה --

 .ןעטייז עלַא ןיא ןעניוא יד טימ דליוו

 ןעניוצענפיונוצ ,טלעמַאטשעג עקטָאמ טָאה -- ,לידוי יבר ---

 ..ארטסקע ...ךייא וצ טקישענ ךימ טָאה ?חק --- ,קערש ןופ טשרמולכ

 ..לעביטש-להק ןיא ןעבילקעגפיוא ךיז טָאה'מ

 ץֵלַא ןעירשעג לידוי טָאה -- !רעטרעוװ ?'יא סָאװ ! דייר --=
 ,דלודענמוא רַאפ גידנענערב ןוא ןעקָארשוצ רחעמ

 רעטלעמייווצרַאפ טשרמולכ ַא טימ טלעמאטשענ טָאה עקטָאמ
 טסייה ,םעד ןענעקטנַא ...ןענערפ ...טקישעג ךימ טָאה להק -- : םיטש
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 טינ סייוו ...ענליוו ץנַאג ..,ןעסייהעג ןעטכענ טָאה רהיא סָאוװ ,סָאד

 ... קָאשיּפינס ןהֶא יצ ,קָאשיּפינס טימ- :רהיא טניימ יצ ,..?הק
 ריבג םעד טימ ןתוחמ ַא ןערעוװו טלָאװעג ךיז טָאה ןע'וָאטַאּפָא

 ןעבירטעגסיורַא טָאה סענרַאּפ .ענליוו ןופ ןסחי ןעטסערג םעד ,סענרַאּפ
 םעד טימ ןתוחמ ַא ןערעוװ טנעלענרָאפ םהיא טָאה סָאוװ ,ןכדש םעד

 ,טנָאזעג טָאה "ףיקת, רענליו רעד רעבָא ,רעצוּפ-לעװיטש םענעזעוועג

 רע ןוא .ןסחי רענליוו ןעטסערג םעד טימ ןתוחמ ַא ןערעוו זומ רע זַא
 לידוי טָאה ,קישטַארדָאּפ ַא ןעוועג זיא סענרַאּפ .טרהיפעגסיוא טָאה
 עכילטע ןיא .ןעדַארדָאּפ ענייז עֶלַא טימ ןערירוקנָאק ןעמונעג ווָאטַאּפָא

 םעד רע טָאה ןַאד .ןַאמירַא ןַא ןערָאװעג סענרַאּפ זיא טייצ רהָאי
 טימ ןעמונעגפיוא ,ןעבירטעגסױרַא רעהירפ טָאה רע סָאװ ,ןכדש ןעבלעז
 .םידייא ס'װָאטַאּפָא ?ידוי ןערָאװעג זיא ןהוז 'סענרַאּפ ןוא ,דובכ

 רע ;טמהירַאב ןערָאװעשג ןיא רעלטסניק רעד יקסלָאקָאטנַא זַא

 טָאה ענליוו ןוא ,ןעטַאנגַאמ ןוא ןעטשריפ טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה
 רע זַא ,טגָאזעג ווָאטַאּפָא ?ידוי טָאה ,דובכ סיורג םהיא ךרוד טָאהעג

 .ןעוועג זיא ױזַא ןוא .,רעטכָאט ןייז רַאפ ,ןתח רעטונג ַא םהיא רַאפ זיא

 ,ןייז ןערָאװעג זיא יקסלָאקָאטנַא רעצינש-דליב רעטמהירַאב-טלעוו רעד

 ,םידייא ,ס'ווָאטַאּפָא לידוי

 ןעמ תעשב ,טַאטש ןעיירפ ַא טרהיפעג טָאה "ףיקת, רענליוו רעד
 ,פלעכיב שיסרוקיּפַא ןַא רַאפ טנלָאפרַאפ ענליוו ןיא ךָאנ טָאה

 -מהירַאב םעד רערהעל ַא רַאפ רעדניק ענייז ֹוצ ןעטלַאהעג טָאה רע

 ןעוועג דבכמ רעבָא טָאה רע ןעכלעוו ,וּפַאמ ןעטכיד ןעשיאערבעה ןעט
 -טנַא םהיא ןופ רענייב יד טימ םיוק זיא רענעי ןוא ,ןעקעטש ַא טימ

 "ףיקת, םעד טלעטשעגסיױרַא רעטעּפש וּפַאמ טָאה רַאפרעד .ןעפָאל

 ."עובצ טיע , סרעוו ןעטמהירַאב ןייז ןיא דלעה םעד רַאפ

 רעפײפ עקײש ןא דַאבַאכ עקטָאמ

 -ןעזרעפ רעײז --- ,דגַאלסור ןופ עגנילציװ עשידיא עטסערג ײװצ יד

 | .ןעציוװ ערעײז ווא טיַײסכיל

 טָאה קלָאפ עשידיא סָאד סָאװ ,עננילציוו עטמהירַאב יירד יד ןופ |
 ןענייז ,טרעדנוהרָאי ןעט19 ם'נופ טפלעה רעטשדע רעד ןיא טנָאמרַאפ
 ןעוו .רעפייפ עקייש ןוא דַאבַאכ עקטָאמ זיא סָאד .רענליוו ןעוועג ייווצ
 ןערָאװעג םהיא ןופ טלָאװ ,רעטעּפש ?לעסיבַא טבעל רעפייפ עקייש

 ןעוועג זיא דַאבַאכ עקטָאמ .טסיטרַא רעטמהירַאב טלעוו ַא טכייליפ
 .ענרעב ַא סױדַא זיא דנַאלשטייד ןיא .ןעכלעוו .ןופ ,גייט .םעד ןופ



 868 רשמייפ טקייש ןוא דַאבַאב טקטָאמ

 -ליוו ןעװעג עגנילציוו עסיורג עדייב ןענייז טסיזמוא טינ ןוא
 יד ;ענליוו םורַא רוטַאנ רעד ןופ טייקנהעש ןוא טייקכייר יד .רענ
 -ַאֹּפ רעד ןופ ןוא ןעבעל ןעשימָאנָאקע ם'נופ ןעגנוננידאב ערעדנוזַאב
 רעד ןיא ,ָאד ןעפאשענ טָאה ,ןעדיא רענליוו יד ןופ ענַאל רעשיטיל
 -ַאט ןופ גנולקיווטנע רעד רַאפ ןעדָאב ןעניטסנינ ַא ,אטילד םילשורי
 -ַאש ןוא ןעקנעד ןעכילשנעמ ם'נופ ןעטיבעג עלא ףיוא ןעטנַאֿל

 ףיוה סעקרעוָאמ ןוא טניואועג טָאה רעכלעוו ,דַאבַאכ עקטָאמ

 .ענלווו ןיא (8 רעמונ ,קעלואוואז סעביומ עקטיג)

 .ןיִלָאװ ןוא ןעלױּפ ,עטיל ןופ טעטש ערעדנַא ןיא יו רהעמ ,ןעפ

 ןעבילבעג ענליו זיא ןעדיא עשיסור יד ןֹופ רעטנעצ רעגיטסייג סלַא

 טָאגגגירק רעכילקערש רעד וליפא ןוא .המחלמ עמַאס רעד זיב
 םעד ץוח א .,טָאטש עשידיא ענידריוקרעמ יד טָא טניושעג טָאה

 עשידיא עצנַאו יד ןעבילברַאֿפ ענליו ןיא ןיא ,םיריבנ ?עפייה

 וצ ?לאזקיש ןופ טרעשאב ,סָאד טסייה ,זןיא ענליו .גנורעקלעפַאב
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 ןליפא ,רוטלוק רעשידיא ןופ ןעטרַאגצנַאלּפ רעגידרעטייוו רעד ןייז
 .טפַאשרעה רעשיליוּפ רעד רעטנוא

 ןוא "דַאבַאכ עקטָאמ, רעלציוו עלופטנַאלַאט עדייב יד טָא ןופ

 ייב תונורכז ןעבילבעג גיצניו רָאנ ,רעדייל ןיא ,"רעפייפ עקייש ,

 טָאה סנעטשרע :ייוצ ןענייז ןופרעד תובס יד .םינקז רענליוו

 זיא רע ןעוו ,רעלציו םעד ןופ ןעטלַאהעג קרַאטש טינ םלוע רעד

 .ןעציו ענייז ןופ ןעלָאװקעגנָא טָאה'מ שטָאב ,ןַאמירַא ןַא ןעוועג

 ןעק'מ .רעלציוו ןיא ןעוועג ענדעשז טינ טַאלג ענליוו זיא סנעטייווצ
 טֶא .ןעצױו טימ לופ קַאז ַא ןיא ךיא רענליו רעדעי זַא ,ןעגָאז

 ןקז רענליװ ַא קרָאי וינ ןיא ןעגָארקעג הימ סיורג טימ ךיא בָאה

 .דַאבַאכ עסטָאמ ךילנעזרעּפ טנעקעג טָאה סָאו ,םיעבש רעבירַא ןופ

 רע טָאה ,םהיא ןעגעװ סעּפע רימ ןעלהעצרעד וצ טָאטשנַא רעבָא

 בָאה שינרעטַאמ טימ .ןעציו ענעגייא ןעטיש וצ ןעביוהעגנָא רימ

 דַאבַאכ עקטָאמ זַא ,רָאנ םהיא ןופ ןענירקסיורַא טנָאקענ ךיא

 "סיב ,זָאנ ןעטיירב ַא ,רָאה עצרַאװש ,םינּפ ןעטיוד ַא טַאהעג טָאה

 "קיד א ןוא סקואו ןעלעטימ ןופ דיא ַא ןעוועג ןיא  ,ןעניוא ערט

 זַא ,טסייה סָאד ןוא ,ןעציוו ענייז ןופ רָאנ רע טָאה טבעלעג .,רעכיל

 .-סיוא רע טנעלפ ןעציוו ענייז .ןַאמירֶא רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 ,רעלָאּפָארטסַא עלעשרעה יוװ ,סעקוטש ןייק .םידיננ יד ייב ןעגנערב ;

 ןיא רע .ןעװַארּפ טינ רע טנעלפ ,רעפייפ עקייש ןוא ,רענייטש ַא

 "השעמ עגיד'תואצמה ןוא ךעלטרעוו ףיוא רעטסיימ ַא ןעוועג זיולב

 םעװקַאב לָאמ עלַא טינ ןיא תושעמ ןוא ךעלטרעוו ענייז .ךַאל

 .ליומ ןייז ןופ סױרַא ןענייז ייז יווװ ,יױזַא קורד ןיא ןעננערב וצ

 "ניּפ ןעלעטש טרָא רעיז ףיוא ןוא רעקיטש ןעזָאלסױא זומ'מ

 ןעגָאז םינ רהיא טנעק ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ךָאד ןוא .ךעלעט

 רעדָא ,גיליב זיא דַאבַאכ עקטָאמ ןופ ןעציו טרָאס רעד טָא זַא

 עשרעדניק ןימ א טניל ץיוװ ןייז ןופ טיײקטעקַאנ רעד ןיא .שיניצ

 א םענעגנַאנוא ךייא טיג ץיו םעד טרעה רהיא תעשב .תומימת

 ,רע זַא ,רהיא טלהיפ םעד ךָאנ רעבָא .טרָאװ רעבָארג רעד הירב

 -ניּפ ןיא טפערט ןוא ,גיצלַאז ענדָאמ ךָאד זיא ,סע טסייה ץיוו רעד

 ! חאצמה יד וזיא ,רעטרעוו עכילבָארג רַאּפ א ףיוא גידנעקוק טינ .לעט

 ןיא סזייו ןוא םיובעג ןהעש ,ןעמונעג ןעצנַאנ ןיא ,על'השעמ רעדָא

 .החמשנ עשירעטכיד ַא ןוא טסייג ןעדנעטכַאבָאַאב ַא רעלהעצרעד םעד

 יַאנ םעד טימ ןעדנובראפ ןענייז סָאװ ,ןעציוו עטקורדענ יד ןופ

 "נעד ןעק'מ סָאװ ,עכילטע ָאד זיולב ןענייז ,"דַאבַאכ עקטָאמ , ןופ ןעמ

 -ציו ןעשיווטיל ןעטסערג םעד תמא ןַא טימ ןעגנַאלַאב ייז זַא ,ןעק

 ,לייט םוצ .םהיא וצ טינ תוכייש םוש ןייק ןעבָאה ענירעביא יד ,רעל

 םוצ ;ןעציװ ענעגנולעג טינ ןוא ענעגנולעג עשידיא םתס ייז ןענייז

 -נוטייצ יד ןופ ןעמונעגסיױרַא ,ןעציו .עש'יונ עטעוועצינעגרעביא לייט



 80+ רָעפייפ ףקייש ןוא רַאבַאכ טשקמָאמ

 ןא ,ןענָאז ךילטנעגייא ןעק'מ זא ױזַא .רעכיב-לוש יד ןופ ןוא ןעג |
 -נופ .טינ רָאג טעמכ רימ ןעבָאה ןעציוו ס'דאבַאכ עקטָאמ ע'תמא

 ןעטוג א ןעלעטשנעמַאזוצ טנעקעג ,ךיא ביולג ,ןעמ טָאה ןעגעווטסעד

 טונ ךיז טלָאװ'מ ןעוו ,ןעציו ס'דַאבַאכ עקטָאמ ענייר ןופ לעכיב

 .םינקז ןייק אקוד טינ .ןעדיא רענליו ערעטלע טימ ןעסעומשכרוד

 ןיימ ךָאנ ,ןענייז סָאװ ,ןעציו ס'עקטָאמ רָאַּפ א ןענייז טָא
 .עשידַאבַאכ עסטָאמ ע'תמא ,גנוניימ

 .הנותח רעשיריבג ַא ףיוא קסנימ ןיא ןעווענ זיא עקטָאמ 4
 ןעגָאז סעּפע ייז לָאז רע ,טייל עגנוי עשידיגנ וצ םהיא וצ ןעהעטש
 ."חאצמה , א

 :קוסּפ םוצ ךיילג ןוא -- ,עקטָאמ טנָאז -- ,טכער --
 עלַא ןערעװ ןעלָאז ןעגנאהעג -- םידיפרב ונחיו תוכסמ ועסיו

 | .םידיגנ רעקסנימ

 : טגערפעג ןוא טגידיילַאב קרַאטש ךיז ןעבָאה םידיגט יד

 | ? האצמה ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ --
 ..תואצמה ןהֶא -- ,עקטָאמ טנָאז --- ,עסַאט ןיימ ךיא ---

 ךעלברעק עכילטע טלהעפענסיוא לָאמַא טָאה ן'עקמָאמ (2

 -ליוו ַא ,ןַאמרעביל לעוװלעו וצ קעװַא רע טהעג דלעג-הריד ףיוא

 עקטָאמ .לעטרעו א ס'עקטָאמ טאהעג ביל טָאה סָאװ ,ריבג רענ

 סָאד) טסעג טימ שיט ַא םֹורַא גידנעציז ריבנ םעד ןעפָארטעג טָאה

 .ףיוה ן'פיוא ךיז ייב (טייצ רעמוז ןעוועג זיא

 ףניפ --- ,ריבג םוצ עקטָאמ טגָאז --- ,רימ ֿפינ רהיא ןעוו ---

 ןופ ןוז יד ּפָארַא ּפעלש ךיא ;ץנוק א ךייא ךיא זייוו ךעלברעק

 | .שיט ן'פיוא רעהַא לעמיה

 -ָאק ַא ןעבעג עקטָאמ ךיז טסייה ,לעבור ףניפ יד ןעמוקַאב
 :רעד טימ ןעטסעמ ךיז טמענ ,שיט ן'פיוא ףױרַא טכירק ,ערעשט
 ןערהיפסיוא ן'טימ טינ ?לכב ךיז טלייא ןוא ,רעהַא ,ןיהַא ערעשטָאק
 .ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע סאוו ,טיײברַא לעקיטש יד

 -רעביל ?עװלעוו ,ריבג רעד ןוא גידלודעגנוא טרעוו םלוע רעד

 ריד ייב טהענ סעּפע ,עסטָאמ :ן'ןעקטָאמ רעטנוא טצעביק ,ןַאמ
 ! רעווש וצ

 -- ,עסטָאמ םהיא טרעפטנע -- ,ףלָאװ 'ר ,?חומ טייז ---

 ,ןוז רעד ןָא ןָא רָאנ טעּפעשט רהיא ןוא ערעשטָאק יד ךייֵא טָאנ

 ..ןעּפעלשּפָארַא ןיוש רהיא ךיא ?עוו

 ןוא ,ריבג ַא ,ןעטייצ ס'עקטָאמ ןיא ,ןעװעג זיא ענליו ןיא (3

 -עטש ןעבָארג ַא טָאהעג טָאה רע  .הָאטַאּפַא ?עדוי -- "ףיקת, ַא

 .טַאהעג ארומ םהיא רַאפ ןעבָאה עלַא ןוא ,ליומ ןעבָארג ַא ןוא ןעק

 סָאװ ,ךַאז א סעּפע טרעדָאפעג ,לעביטש-להק ןיא ,רע טָאה לָאמַא

 .ןעבעגכָאנ טנעקעג טינ טָאה ?חס
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 ןופ רעצימיא טָאה -- ? ענליו ףיורעד ןעגָאז טעװ סָאװ --

 פ .ןערעדיװרעד וצ ףיקת ןעצלָאטש םעד טגעוורעד ךיז לחק

 ,יירשעג א ןעבענעג וָאטאּפָא לעדוי טָאה -- ..,9 עגליוו ---
 ...ענליוו ץנַאג רימ לָאז !ענליױו ךיא רעה סָאװ --

 ןענעכערוצּפָא ךיז ?הק ייב ןעבילבעג ןיא טיײקבָארג ַאזַא רַאפ

 : "ףיקת, ן'טימ

 טָאה ךעלברעק יירד רַאפ ןוא ,דַאבַאכ עקטָאמ ןעפורעג טָאה'מ
 -בעמ םעד טימ ןעליּפשּמֶא ןעמונעגנָא ךיז רעלציוו רעטמהיראב רעד
 | | | .עקוטש ַא ףיקת ןעניט

 יו ,טהורענּפָא ךיז טָאה ָאטַאּפא לעדוי תעשב ,ןעגרָאמ ףיוא
 -עגנָא גנולצולּפ ןיא ,ףָאלש ןענידגאטימכָאנ ןייז ןיא ,רעגייטש ןייז
 ןחֶא ,רעטעּפָאסרַאֿפ ַא ,דַאבַאכ עקטָאמ בוטש ןיא םהיא וצ ןעפָאל

 | ,םעטָא ןַא
 'ר זיא ואוו ..לעדוי 'ד -- ,טעּפָאסעג רע טָאה -- ,רעכיג ---

 ..ןהעז םהיא זומ ךיא ??עדוי

 "ױױטש יד ןעבָאה -- ?לעטָאמ ,ףרוטמ יצ ,ענושמ טזיב וד --
 ןעניוא יד טלעטשענסיֹוא םהיא ףיוא עניב

 ןע'װָאטַאּפא לעדוי ןעקעװ זַא ,טסואועג טָאה ענליו ץנַאנ
 טָאה בייו יד וליִפַא ..תושפנ תונכס ןיא ףָאלש ןייז ןופ נָאט ייב
 | .רעמיצפָאלש ןייז םורַא טנעהַָאנ ןהענ טרָאטעג טינ

 ןעטלַאהעג טָאה רע .טרעהעג טינ ךַאז ןייק טָאה עקטָאמ רעבָא
 ,פהק ..תושפנ תונכס ..ץורית םוש ןייק --- :ןעּפָאס ןייא ןיא
 !ארטסקע -- טקישעג ךימ טָאה'מ ...לעביטש-לחק ,הפיסא

 זומס זַא ,טניימעג ןעבָאה רעדניק ןֹוא בייוו ס'"וָאטַאּפָא

 ךיז טָאה ךילדנע ןוא ,ןעדיא רַאפ הנכס א ,הרזנ א סעּפע ןייז

 .ןַאמ םעד ןעקעװו ןעננַאגעג ןיא ןוא טלעטשעגנייַא בייוו יד
 -עגּפָארא ווָאטַאּפָא ךיז טָאה -- ?סָאװ ?ַאה ?יא סָאװ ---

 טינ ,טיוט טינ בוטש ןיא ןעפָאלענניירַא ןיא ןוא רענעלעג ןופ טּפַאכ
 | | | .גידעבעל

 ..להס ,לעדוי 'ר --- ,טעּפָאסעג עקטָאמ טָאה -- ,לעדוי 'ר --
 ..טקישעג ךימ טָאה'מ !לעביטש-להס ! ַארטסקע ,הפיסַא

 טמורבעג ףיקת רעד טָאה -- !?ןיא סָאװ !רעטרעוו דייר ---
 ו | .בייל רעטציירוצ ַא יו

 ךימ טָאה -- טרדערעגסיורַא םיוס עקטָאמ טָאה -- ...לחק --

 -עג ןעטכענ טָאה רהיא סָאװ ,סע טסייה ,םעד ןעגעקטנַא ...טקישענ
 -ענ רהיא טָאה יו ,טינ ?להק סייוו ...ךייא לָאז ענליוו ץנַאנ ...טגָאז

 | (= .קָאשיּפינס ןהֶא ֹוצ ,קָאשיּפינס טימ יצ :טניימ

 .ענליוו ןופ לעטעטשרַאפ ַא זיא קָאשוּפונס (*



 809 | רעפייפ טקייש ןוא דַאבַאכ טשקטָאמ

 ןייא ןיא טבעלעג טָאה רע זַא ,ןעמ סייוו רעפייפ עקייש ןעגעוו

 ןופ רענניא לעסיבא ןעװעג רעבָא ןיא ,דַאבַאכ עקטָאמ טימ טייצ

 -טָאמ יװ ,רעלציוו רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק ןעוועג טינ ןיא רע םהיא

 ייב רעהירפ .רעגניז ַא ןעװעג ןעבעל ןעצנאג םעד ןיא רע עק

 ןיא סָאװ ,ןזח רעזמָאל םעד ייב ךָאנרעד ,לעסעבעלַאב רענליו םעד
 .לעסעבעלַאב רענליו ן'כָאנ ענליו ןיא ןזח ןעוועג

 רעכינ ,ןענייז ןעקייש וצ טביירש קלָאפ סָאד סָאװ ךעלטרעוו יד

 -רעד'מ סָאװ ,ןעציוו יד ןעשיווצ אטינ ןיא ?לכ2ב3 ענייז טינ ,ץלא יו

 שיטסירעטקַארַאכ ןייז ןעלָאז סָאװ עכלעזַא ,ןעמָאנ םעקייש ןיא טלהעצ

 ןיא סָאד ,עי :ןעגָאז ןענעק לָאז'מ סָאװ ;טייקכילנעזרעּפ ןייז רַאֿפ

 | | ' - .ץיוו א ס'עקייש
 רעפייפ) רעפייפ .עקייש סָאװ ,ראפרעד ךילניישרהאוו ,זיא סָאד

 רהעז טנעקעג ,ןעמ טגָאז ,טָאה רע ?ייו ,ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה

 ,סעקוטש ףיוא הורב רהעמ ןעוועג ןיא (ננוצ רעד טימ ןעפייפ גיצנוק

 ' ה .ןעציוו ןעגָאז ףיוא יװ ,ןעלעטשנָא ,ןעלעטשרָאפ

 ןופ טנַאלַאט םעד ןעבָאה טזומענ ,ךילניישרהאוו ,טָאה עקייש

 ןעגניז ןיא תעשב טצונַאב רע טָאה טנַאלַאט םעד טָא ,טסיטרַא ןַא

 רע ,ןפוא רעדנוזַאב א ףיױוא רָאנ טצונאב ."קעלס, ןעוועג ןיא

 ךיז ןעבעגסיוא ןעטרָאד .ןילָאװ ןיא ךיז ןעזָאלקעװַא ,ןעמ טנָאז ,טנעלפ

 -עג גיצנוק ױזַא רע טָאה "םש לעב, ַא ןופ עלָאד יד ."םש לעב, א רַאפ

 .רלעג רעקיטש העיסנ ןייז ןופ םייהַא ןעגניירב טנעלפ רע זַא ,טליּפש

 : רעפייפ עקייש ןעבירשעגוצ ןערעוו סָאװ ,ןעציוו רָאּפ א ןענייז טָא

 .טכַארטעג טינ -- ןענילַא (1

 ,ריבג רענליו א םהיא ןוצ לָאמַא טכאמ -- ,עקייש ,רעה ---
 ,טרָא ן'פיוא ,ןיוש ןעניל ַא רימ גָאז ןוא ?עבור ַא ריד ביג ךיא ---

 .טכַארטעג טינ
 !ייוצ ןעבעג רימ טעװ רהיא, ; טנַאזעג ךָאד טָאה רהיא ---

 .לעבור םעד ןעגָארקעג ןוא טרעפטנעענ ךיילג עקייש טָאה ---

 .ךיז טלעדנעפ סָאװ ,לעדנעפ ַא (2

 .לערנעפ ענעכעלב א ןכש ַא ייב ןעהילעג טָאה עקייש
 רעד ןיא .לעדנעפ יד טכארבענּפָא רע טָאה ןעגרָאמ ףיוא

 .עלעדנעפ ערענעלק א ןעגעלעג ןיא ?עדנעפ
 .ןכש רעד טרעדנואוורַאֿפ טגערפ --- 4 סָאד זיא סָאװ ---

 "נעפעג ךיז טָאה -- עקייש טרעפטנע -- ,לעדנעפ רעייא ---

 .עלעדנעפ עקניניילק ַא טָאהעג טָאה ןוא טלעד
 -ירג ַא ןעהייפ ןכש ןעבלעז םֹוצ עקייש טמוק ןענרָאמ ףיוא

 החמש טימ ,ךיז טהעטשרַאפ ,םהיא טָאה ןכש רעד .ןַאֿפ ענועּפוק עס
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 זַא גנֹונּפָאה רעסיז רעד ןיא ,ןַאפ ענרעּפוק עסיורג יד ןעהילעג
 | .".ןעלדנעפ, ךיא אמתסמ ךיז טעו ןַאפ יד

 ןוא ןעגנַאגעג רע ןיא ,תבש ףיוא טלהעפעג טָאה ן'עקייש
 .ןעדליג עכילטע ראפ ןַאפ יד טצעזראפ טָאה

 ןוא גיחורנוא טרעו ןכש רעד ,ייווצ ,ךָאװ א קעװַא טהעג סע
 .ןַאפ יד ןענהָאמ ןעקייש וצ טמוק

 טימ עקייש םהיא טעדלעמ -- ,ןעברָאטשעג זיא ןַאפ רעייא ---
 .םינּפ גירעיורט ַא

 רעד טיירש -- ,ןעברַאטש ןַאפ ַא סָאד ןעק יו !שטייטפ ---
 ,סעכ טימ ןבש

 ןעו -- ,טכַאלצ קראטש עקייש ךיז טָאה -- !עכדעכ --

 רהיא טפרַאד ,ןעלרנעפ ךיז ןעק ?עדנעפ א ןזַא טבילגעג טָאה רהיא

 | | .ןעברַאטש ןעק ןַאפ ַא זַא ןעביולג

 עשיטסירעטקארַאכ עמַאס יד ןופ רענייא ןיא ץיוו רעגיזָאד רעד
 ףיוא עריטַאס עפיט ַא טניל םהיא ןיא .ךעלטרעוו-סקלָאֿפ עשידיא
 ,ןעטייקשיראנ עֶלַא ןיא ןעביולג וצ טיירג זיא שנעמ רעד .ןעטיז יד
 טרעו "ןרסח א .ענעשעק ןייז רַאֿפ ךיז טניול סָאד יװ ,גנַאל ױזַא
 ןעגנערב וצ ףיוא ןערעה ןעטיײקשירַאנ יד טא יו ,דלַאב ױזַא רע

 ,טיפָארּפ םהיא



 עקירעמַא ןיא רענליוו





 .ןיטיועל .בה

 ,3660 שטנערב רענליו ןפ עטכישעג יד
 .גיר רעטײברַא | יי

 .ןעטעג ײז ןענגײז רעדירב גיסיירר
 .רענלעז עײרפ ײמרַא "סידנוב , ןופ
 ,ןהעש א שטנערב א טױבעג ײז ןעבָאה
 ,רענליװ -- ןעמָאנ רעביוצ םעד טימ

 !רהֶאי 28 קעװַא ןענייז סע
 רעכייררָאלג ןופ טרעדנוהרהָאי לעטרעפ א

 ,טייקניטעט

 עכלעוו טימ ,ןעגנואוטפיוא ןופ דרָאקער ַא
 .ןעריצלָאטש געמ עיצאזינַאגרָא עטסערג יד

 יד רָאנ טינ ןעסקאוועגרעבירא גנַאל ןיא עכלעוו ,עיצַאטוּפער א
 ןליפַא ןוא רעדילנטימ ענעגייא יד ןופ ןעזיירק עגנייא יד ןופ ןעצינערג
 טזײרּפשעגרעבירַא ךיוא טָאה יז רָאנ ,ןעדרַא ןעסיורג םעד ןופ ןעמַאר יד
 | .ןאעקֶא ןעשיטנַאלטַא םעד ןופ חטש ןעטיירב םעד

 -עג ןיא רע ןא ,ןעסקאוואוצ ױזַא ךיז טָאה רעכלעוו ,גייווצ א
 טפור רעכלעוו ,םיוב ןעניטכעמ םעד ןופ לעדנייש רעד ,ןיורק יד ןערָאװ
 .גניר רעטייברא ךיז

 ,רעטסכייד רעד ,רעטסערג רעד ןערָאװעג זיא רעכלעוו ,שטנערב ַא | 
 .ןעדרָא רעטייברא ןעשידיא ןעטסניטכעמ םעד ןיא רעטסגיטעט רעד
 56/ שטנערב רענליוו םעד ןופ עטכישעג יד ןעצרוק ןיא ןזיא סָאד |
 .גניד רעטייברא ןופ

- 7 : 

 ? 867 שטנערב ןופ חכ רעד טגיל סָאװ ןיא

 רעניטסניג ןייק טינ ןעוועג ןיא גילדנהעצ-רהָאי רעטצעל רעד
 ייס ןעסיוטשעג טָאה םָארטש רעניטכעמ א .גניר רעטייברא ן'ראפ
 גראב ןעצנַאג ַא סלַא ןעדרָא םעד ייס ןוא םעשטנערב ענלעצנייא
 פַאװק םעד ןעטינשענּפָא ןעבָאה סאטָאװק עיצארגימיא יד .רעטנודא
 .טפאשרעדילנטימ ןייז ןעניוצעג טָאה גניר רעטייברא רעד ןעכלעוו ןופ
 טינ סעטוג ןייס ךיוא ןעדרָא םעד ןעבָאה סענירטניא עשיטסינומַאק
 יד .רעדילנטימ ןערילראפ ןעביֹוהעגנָא ןעבָאה סעשטנערב ,ןָאטעג

8183 
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 ן'ראפ ערעווש ?עיצעּפס ןעוועג ןענייז םיזירק ןופ רהָאי ףניפ עטצעל
 יד ןעשיווצ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעשטנערב עליפ .גניר רעטייברא
 ןָאןעביא עמאס םעד ןעמונראפ לָאמַא ןעבָאה עכלעוו ןוא עטסערג
 . א ןָא ןערָאװעג טקורראפ טייצ רעד ךרוד ןענייז ,גניר רעטייברא ןיא
 -נערב עדנעהילבפיוא ,עיינ ןופ ןעראוועג טלעקנודרַאפ ןענייז ןוא טייז
 םעד ןופ ןעלַאפוצ טינ רעיש ךיז ןענייז סעשטנערב עגינייא .סעשט
 .רעדילגטימ ןופ טסולרַאֿפ ןעסיודגדוצ

 -סיוא עגיצנייא יד טעמכ ןעוועג זיא 867 שטנערב רענליוו רעד
 ןעגנאגעג טייצ עצנַאג יד זיא שטנערב רעד .טכיזניה רעד ןיא עמַאנ
 -רע ןייז טצעזעגטרַאפ טָאה ןוא גנורהעצראפ ןופ םָארטש םעד ןעגעג
 ?הָאצ רעד ןיא ייס ןעסקאוועג זיא רע .ףיורא גרַאב שרַאט ןעכיירגלָאפ
 -ראפ ןייז ןיא ייס ןוא ןעסרוסיר עלעיצנאניפ ענייז ןיא ייס ,רעדילגטימ
 -קראטש רעד ,רעטסערג רעד ןעראוועג זיא רע זיב ,טייקגיטעט רעטנייווצ
 .גניר רעטייברא ןיא שטנערב רעטסכיירסולפנייא רעד ןוא רעטס

 ןעגירהאי-28 ןייז ןופ החמש רעסיורג רעד וצ טמוק שטנערב רעד
 -רַאפ א טימ ןוא 700 רעביא ןופ טפַאשרעדילנטימ א טימ םואעליבוי
 ,רעלָאד דנעזוט ןהעצ רעביא ןופ קנעב יד ןיא ןעגעמ

 -לעװ ,טעּפמיא רעגידריוקרעמ רעד טָא ךיז טרעלקרע סָאװ טימ
 -ייל ן'םיוא רעכעה ץלא שטנערב םעד ןעסיוטשעג גידנעטש טָאה רעכ
 ? גלָאפרע ןופ רעט

 ןופ גלָאפרע ןעסיורג םעד וצ ןעגָארטעגייב ןעבָאה ןערָאטקאפ יירד
 .807 שטנערב

 .ןעמָאנ רעד (1

 .עיצידַארט ערענָאיצולָאװער יד (2
 | ,לַאירעטַאמ ןעשנעמ רעד (3
 םעד ראפ רָאנ טינ ןעמָאנ רעביוצ א ןעוועג גידנעטש זיא ענליוו

 -עג ךיוא זיא יז רָאנ ,ליכשמ ןעשידיא םעד רַאפ ןוא ןדמל ןעשידיא
 -אפ .רעטייברא ןעשידיא םעד רַאפ גנורעטסייגַאב ןופ לַאװס א ןעוו
 -ופָאבמיס ענליוו טָאה גנורעקלעפאב רעשידיא רעד ןופ טכיש ןעדעי
 ןעדיא ןעמורפ םעד ראפ .סענעבַאהרע סעּפע ,סענהעש סעּפע טריז
 ,תובישי עסיורג ערהיא טימ ,אטילד םילשורי יד ןעוועג ענליוו זיא
 טָאה ןעמ ואוו ,ךעלביטש ענעדישראפ יד ןוא ףיוה-לוש םעד טימ
 -עג ענליוו ןיא ןעדיא םענרעדָאמ ן'ראפ ;המכח ןוא הרות טנערעלעג

 -מיס רעד ,ךֹוב ןעשידיא ןופ רוקמ רעד ,רוטלוק ןופ רעטנעצ רעד ןעוו

 ןעועג ענליוו זיא רעטייברא ןעשידיא ן'ראפ ; םזינרעדָאמ ןופ לָאב
 ,טייקגיטעט ערענָאיצולָאװער ןופ לַאװק רעד ,"דנוב , ןופ עלעגיוו יד

 -רע עסיז ןופ ןוא גנודעטסייגַאב ןופ לַאװק ַא ןעוועג זיא ענליוו

 -עג טרָאד ןענייז עכלעוו ,רענליוו ע'תמא יד ראפ רָאנ טינ ןעגנורעניא
 ןעבָאה עכלעוו ,יד ראפ וליפַא רָאנ ,ןערָאװענ ןעניוצרע ןוא ןעריוב
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 ןעועג טרָאד ןענייז ייז רעדָא ,רהֶאי עכילטע ןיולב טכַארברַאֿפ טרָאד

 .טייצ רעצדוק ץנַאנ ַא ראפ טסַאנ וצ

 רע ןוא ןעגיוצעג טענגַאמ א יװ יוזא טָאה ענליוו ןעמָאנ רעד
 ןוא .שטנערב םעד וצ טײלסדנַאל רענליו טציא ךיוא ךָאנ טהיצ

 טיײלסדנַאל ענעריובעג טָאה יז .ךס ַא רָאנ ענליוו טָאה טיײלסדנַאל

 עכלעוו ,עכלעזַא ןליפַא ןַארַאפ ןענייז סע .טיײלסדנַאל ענערָאװעג ןוא

 ןעיירש ךָאד ןוא ןהעזעגנָא טינ ןעגיוא יד ןיא לָאמ ןייק ענליוו ןעבָאה

 -נַאלַאב וצ ךיז ןעסייר ייז ןוא טיילסדנאל רענליוו ןענייז ייז זא ייז

 | .שטנערב רענליוו םוצ אקוד ןעג
 ןופ סונעצ א ןעמענ לָאז ןעמ ןעוו ! נידריווקרעמ זיא סע ןוא

 -ייז ןעקוקכרוד לָאז ןעמ ןוא שטנערב דענליוו םעד ןופ רעדילנטימ יד

 להֶָאצ עשביה א זא ןעזײװסיױרַא רעכיז ךיז טעוװ ,סעקירטעמ ערע

 .ענליו ןופ טייו ,שרעדנַא ץעגרע ןעריובעג רָאג ןענייז סרעבמעמ

 עיצאריּפסניא יד ןוא שטנערב םעד ןופ טסייג רענליוו רעד טרעוװ ךָאד

 רעד .טכעװשדאפ טינ רָאה ַא ףיוא וליפא ןעמָאנ רעביוצ םעד ןופ

 טסיטש ןוא שטנערב ן'רעביא גידנעטש טבעוװש ענליוו ןופ טסייג

 .טייקניטעט עכילטפאשלעזעג ןוא ערענָאיצולַאװער וצ םהיא

 םוצ רעדילגטימ ןעניוצעגוצ טָאה ןעמָאנ רעביוצ רעד ביוא רעבָא

 עניזָאד יד שטנערב ןופ טסייג רעד ןוא עיצידַאדט יד טָאה ,שטנערב

 ןעראוועג טעדנירגעג ןיא שטנערב רעד .ןעטלאהעגנעמאזוצ רעדילנטימ

 ןופ ןעמוקעג ןענייז רעדנירג ענייז .לאעדיא ַא טימ ,קעװצ א טימ

 ןעועג זיא עכלעוו ,עּפורג-רעדניק רערענאיצולאוועד רעשירָאטסיה רעד

 ,טייל-עגנוי ןעוועג ןענייז סָאד ."דנֹוב רעניילק רעד , סלא טסואווַאב

 -עג ןיוש ןענייז ייז רעבָא ,ןערהָאי ןיא גנוי ןעוועג ךָאנ ןענייז עכלעוו

 טייקגיליװרעפּפָא ןיא ןוא גנורחאפרע ערענָאיצולָאװער ןיא ךייר ןעוו

 ןופ רעדנירג יד ןֹופ עגינייא .םזילאיצַאס ןופ ?אעדיא םענהעש ן'ראפ

 רעדנַא ןא ןופ רעדילנטימ ןעוועג רעהירפ ןיוש ןענייז 267 שטנערב

 ןיא רעכלעו -- ,43 שטנערב -- ,שטנערב גניר רעטייברא דענליוו

 ךיז ייז ןעבָאה טרָאד .ןעטסידנוב ?הָאצ ַא ןופ ןערָאװעג טעדנירגעג

 .גניר רעטײברַא ןופ סעיצידַארט יד טימ ןוא טסיינ םעד טימ טּפַאזעגנָא

 רענליוו יד טָא ,רעטייברא ערעגָאיצולַאװער עגנוי עשידלעה יד טָא

 -ענָאיצולָאװער יד טלהיקענּפָא טאהעג טינ ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי

 -ייברא יד ףיוא ךיז ןיא טּפַאזעננייא ןעבָאה ייז סָאװ גנורעטסייגַאב ער

 רעד ןיא ןעטפנוקנעמאזוצ עוויטַאריּפסנַאק ףיוא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ רעט

 ןיא סע ןעכלעו ףיוא טנעמַאדנופ םעד טגעלעג ןעבָאה ,םייח רעטלַא

 טכארבעגניירַא ןעבָאה יז .30/ שטנערב רעד ןעראוועג טיובעגפיוא

 ןוא טייקגיטעט וצ טסול רעייז ,גנורעטסייגַאב רעייז שטנערב םעד ןיא

 שטנערב ןעגנוי םעד טרהיפעג ןעבָאה ייז ןוא ןעגנואוטפיוא עסיודג וצ

 ,שטנערב ןופ רעדנירג יד ןופ ענינייא .ןעטייווצ א וצ גלָאמרע ןייא ןופ
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 ,ןעדנירג ןעפלָאהעג שטנערב םעד ןעבָאה סאוו יד ןופ ?להָאצ ַא ךיוא יו
 ןענייז ,רעדילנטימ רעטרַאשט יד ןעשיווצ ןעוועג טינ ןענייז ייז שטָאכ
 םעד ןופ רעטסייג עדנעטייל יד ןוא רעדילגטימ עטסגיטעט יד טציא ךָאנ
 ,ואדנאל ,רעקסמאד ,גנידלָאג ,דארלעסקא רעדילגטימ יד .שטנערב
 ךָאנ ןעמענרַאפ שטיװָאלטַאק ,ןעהָאק ,ץַאק ,ןָאסלעגייפ ,ףָאגָאר .שזד
 .שטנערב ןופ טפַאשרעריפ דעד ןיא ןָא-ןעביוא עמַאס םעד גָאט-וצ-טנייה

 ךיוא ןוא ,יימרא ןא ןעבָאה ךיוא ןעמ ףראד ןעלארענעג וצ רעבָא
 טָאה שטנערב רעד ,לזמ טַאהעג שטנערב רעד טָאה טכיזניה רעד ןיא
 רעד .רערהיטנָא ענייז טימ- יו טקנוּפ רעדילגטימ יד טימ ןעפארטעגוצ
 ןיא שטנעדב ןופ טפאשרעדילגטימ יד ןעכלעוו ןופ לאירעטַאמ-ןעשנעמ
 -ייז רעדילנטימ עטסרעמ יד .,רעגידריווקרעמ א ןיא טלעטשעגנעמאזוצ
 בורגלעסעק םעד ןופ ,ָאטעג רעטייברא רענליוו רעד ןופ ןעמוקעג ןענ
 -לָאװעגסיוא ךיז ןעבָאה ייז ןופ ךסא .ןעעדיא ערענאיצולאווער ןופ
 טייקגיטעט רעייז ראפ ריביס ןיא ןוא סעמדוט רענליוו יד ןיא טרעג
 םענעי ןופ ןעננורעניארע יד .טייהיירפ ראפ ףמאק-רעטייברא םעד ןיא

 ןעטלאה ,לאעדיא ן'ראפ ןעדייל ענעי ןופ ןליפַא ןוא ףמאק םענעבַאהרע
 גנורעטסייגאב רעייז .גנוגעואב רעטייברא רעד וצ ןעדנובעגוצ ייז
 ןערענַאיצולאוועד ַא ןופ ךורבסיוא ןעדעי טימ ףיוא טציא ךָאנ טמַאלפ

 .טלעוו רעד ןופ לייט זיא סע ןעכלעוו ַא ןיא םערוטש
 -ולָאװער יד ,ןעמָאנ רעביוצ רעד --- גניליירד רעגיד'לזמ רעד טָא

 טָאה -- רעדילגטימ יד ןופ טעטילאווק יד ןוא עיצידארט ערענָאיצ
  סלא טסואואב ןיא רעכלעוו ,נניר םענהעש םעד ןעדימש ןעפלָאהעג
 .86/ שטנערב רענליוו

 ,סנטמ גנָאי רענליוו יד --- גנַאפנָא רעד

 םעה ןעראוועג טעדנירגעג לעיציּפָא זיא 267 שטנערב רענליוו רעד
 רעבָא ןיא שטנערב םעד ראפ טנעמַאדנופ רעד ,1909 ,רעבָאטסָא ןעט2
 ןעססאוועגסיורא זיא שטנערב רעד .רעהירפ ךס א ןעראוועג טגיילעג
 עכלעוו ,"ןָאשיײאיסָאסַא טנעלאװענעב ס'נעמ גנָאי רענליוו , רעד ןופ
 ןיא ךילטנעגייא .רעהירפ םישדח 160 טימ ןעראוועג טעדנירגענ זיא

 -עג ןָאשייאיסָאס8 טנעלָאװענעב ס'נעמ גנָאי רענליװא יד
 רעד טימ רהיא ןעלדנאווראפ וצ קעווצ םעד טימ ןעדאוועג טעדנירג
 -ַאּפ רעטעּפש עקַאט טָאה יוזא .שטנערב גניר רעטייברא ןא ןיא טייצ
 ךיז טָאה ?ןָאשיײאיסָאסַא טעלָאװענעב ס'נעמ גנָאי רענליוו, יד טריס
 -ַאטָארּפ רעד .גניר רעטייברא ןופ 267 שטנערב סלא טרילָאטסניא

 סקאמ ןופ ןעבירשעג ,867 שטנערב ןופ ןָאשיײלָאטסניא רעד ןופ לָאק

 עבעל סע, :ףורסיוא םעד טימ ךיז טנידנערַאפ ,ראטערקעס ,גנידלָאג
 !גניר רעטייברא ןופ 267 שטנערב ס'נעמ גנָאי רענליוו
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 ס'נעמ גנָאי רענליו, יד ןעוועג זיא עיצאזינַאגרָא ןִא רַאפ סָאװ
 ? ןעמונעג ךיז יז טָאה ןענַאװ ןופ ןוא "ןָאשייאיסָאסא טנעלָאװענעב

 -לָאמ רימ ןעניפעג ,8 ,ינוי ןעט7 םעד ןופ "סטרעוװרָאפ , ןיא

 : טנעמזייטעוודא ןעדנענ

 .ןָאשײאיסָאטַא טנעלַאװענעב סנעמ גנַאי רענליוו
 טיפענעב א טעדנירגעג ךיז טָאה ןעמָאנ ןעזיד רעטנוא

 -ליוו ןופ ,קרָאי ןינ ןיא ,ינוי ןעט9 םעד ,גָאטסניד ,יטעייסָאס

 םוצ ןעדנעו וצ ךיז עטפניקסיוא ןעגעװ  .טייל עגנוו רענ
 .קראי ןינ ,טירטס וסנעליד 4798 ,ץטאק װייד ,ראטערקעס

 זוא ,טקאפ א ןיױלב טנעכייצראפ טנעמזייטרעװדַא רעצרוק רעד
 -אזינַאגרָא עיינ א ןעראוועג ןעריובעג זיא סָאנ רעשידיא רעד ףיוא
 -נירג רעד טימס טייל עגנוי רענליוו ןופ יטעייסָאס טיפענעב א ,עיצ

 עטנאסערעטניא ןא ןעדנובראפ רעבָא זיא עיצאזינַאגרָא רעד ןופ גנוד

 ןופ גנודנירג רעד טיס תוכייש עקרַאטש ַא טָאה עכלעוו ,עטכישעג

 .גנניר רעטיײברַא ןופ 867 שטנערב

 -נעלג יד ןעשיווצ ןעועג ןענייז 1908 ןוא 1907 ןופ ןערהָאי יד

 עיצקַאער עכילקערש יד  .גניר רעטייברא ןופ סקואוו ן'ראפ עטסדנעצ

 -ןלָאװער רעד ךָאנ דנַאלסור ןיא ןעוועשוב ןעביֹוהעגנָא טָאה סאוו

 / -ָארטוצ ןאד ךיז טָאה סָאװ עילַאװכ םָארנָאּפ יד ןוא ,1908 ןופ עיצ

 עשידיא ןעסַאמ ןעבירטעג ןעבָאה ,דנַאלןערַאצ ןעצנאג ן'רעביא ןענ

 -ימיא רעד ."הנידמ רענעדלָאנ , רעד ןיא ןערירגימע וצ סעילימאפ

 עקירעמא ןייק טכַאדבעג ןערהאי ענעי ןיא טָאה םָארטש סנאיצארדנ

 טלעטשעגוצ ןעבָאה ןעדיא ןוא ,רהָאי ַא ןעטנארגימיא ןָאילימ ַא םוראו

 .עיצַארנימיא רענעי וצ קלח ןעשביה ַא רָאג

 -וקעג רעהַא ןאד ןענייז סאוו ןעטנארנימיא עשידיא יד ןעשיווצ

 "נא ןיילַא ןעבָאה עכלעוו ,טייל עגנוי ךס ַא ןענופעג ךיז ןעבָאה ןעמ

 ,דנַאלסור ןופ גנוגעואב רערענָאיצולַאװער רעד ןיא ןעמונעג ?ייט

 "עד יד טימ טקעטשעגנָא ןעוועג סנעטסגינייו םוצ ןענייז ייז רעדא

 ןופ עיצולָאװער יד טכַארבעג ןעבָאה עכלעוו ןעעדיא ערענָאיצולָאװ

 -רא ן'ראפ טנעמעלע רעטשניוװעג א רהעז ןעועג זיא סָאד .5

 םעד ןעיובוצפיוא ןעפלָאהעג ליפ עקאט טָאה רע ןוא ,גניר רעטייב

 גניד רעטייברא ןופ רערהיפ עגיטציא יד ןופ עליפ .,ןעדרא ןעסיורג

 רענעי ןופ םָארטש סנַאיצַארגימיא םעד טימ רעהַא ןעמוקעג ןענייז

 .עכָאּפע רעשיסור רערענָאיצולאווער
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 -אדנימיא םענעי טימ אטָאװק רהיא טקישענ ךיוא טָאה ענליוו

 עכילטע טימ ךָאנ ןעבָאה ןעטסידנוב רענליוו לָאצ א .םָארטש סנָאיצ

 -ענ ָאד ,טרעקעל שריה ןופ גנוטכירניה רעד ךָאנ דלאב ,רעהירפ רהֶאי
 סע ןעכלעוו ןופ ,בולק ןערענָאיצולַאװער רענליוו ַא טריזינַאנרָא טָאה

 שטנערב גניר רעטייברא רענליוו רעד ןערָאװעג טעדנירנעג ךעטעּפש זיא

 ענינייא ךָאנ ןוא ןעהָאק רָאדיזיא ןופ טפאשרערהיפ רעד רעטנוא ,8

 .ןעטסידנוב רענליוו

 ןעראוועג ןעסיוטשעגניירא ןענייז עכלעוו ,טײלסדנַאל רענליוו יד

 ןענופעג ןעבָאה ,ןעבעל רעקראי וינ ןופ בורנ ?סעק םעד ןיא

 :סטכער ןופ עהייר עטשרע -- .סנעמ גנָאו רענליוו ןופ רעדנירג וד
 .רעקטמַאד ןוא ץַאק :עהייר עטיוויצ ; ןָאסלעגויפ ,ץיוװאלטַאק ,ווָאגָאר

 -עג ייז ןעבָאה טרָאד .48 שטנערב רענליו םעד ןיא החונמ םוקמ א
 רעד .ערעפסָאמטַא עשידנוביטכע ןַא ןוא הביבס עשימייה א ןענופ
 רעד ןעראוועג ןיא רע זיב ןעסקאוועג לענש רהעז זיא שטנערב רענליוו
 | .גנידד רעטייברא ןיא שטנערב רעטסערג

  -נרע ןא ןעפאשעג טָאה שטנערב ןופ ססֹואו רעלענש רעד רעבָא
 -ניירא ןענייז שטנערב ןיא .טפאשדערהיפ רעד ראפ םעלבָארּפ עטס
 .ןעגנובערטש ערעדנוזאב ץנאנ טימ ,ןעטנעמעלע ענעדישראפ ןעלאפענ

 -ירנאב עוויטאוורעסנָאק טימ ןעשנעמ ערעטלע ןעוועג טרָאד ןענייז סע
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 -עלע ןעננוי םעד ןופ עינָאלָאכיסּפ יד ןענַאטשראפ טינ ןעבָאה ייז .ןעפ

 -נוב ןופ ךָאק עמאס םעד ןופ שירפ ןעוועג ךָאנ זיא רעכלעוו ,טנעמ

 טינ טלהיפרעד ךיז ןעבָאה ןעטסידנוב עגנוי יד .טייקגיטעט רעשיר
 ,להָאצ ןיא סיורג וצ ןעראוועג זיא דע .,שטנערב םעד ןיא שימייה

 ןעבָאה ןעטסידנוב ענעמוקעגרעבירַא יד ןופ ךס א .ןעמואוושוצ ליפוצ

 עגינייא ןעבָאה .,423 שטנערב ןיא ןיירא טלָאװעג טינ םעד בילוצ

 ןעדנירג ןענעװו ןעטכארט ןעביוהעגנָא שטנערב ןופ רעדילנטימ עגנוי

 ןעבָאה ןעלָאז ייז ידכ ,טייל עננוי רעטיול ןופ שטנערב ןערעדנוזַאב ַא

 ןיהואו ןוא גנורעטסייגאב ערענָאיצולָאװער רעייז ןעסינוצסיוא אוו

 .ןערענַאיצולַאװעד עננוי ערעדנא ןעמענניירא ןענעק ןעלָאז ייז

 -נירג וצ שטנערב ןעדנעריטסיזקע םעד ןופ רעדילנטימ ראפ רעבָא

 ןעטלאּפש וצ טניימעג טלאוו גניר רעטייברא ןופ שטנערב םעיינ ַא ןעד

 .ךאז עכילגעמנוא ןַא שיטקאפ ןעוועג זיא סָאד ןוא 44 שטנערב םעד

 רעד ןהֶא ןוא ,ןעזָאלרעד טינ לאפ ןייק ראפ סָאד טלָאװ 43 שטנערב

 -סולפנייא רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,43 שטנעדב ןופ גנומיטשוצ
 וצ ךילגעמנוא ןעוועג טלָאװ ,גניר רעטייברא ןיא שטנערב רעטסכייד

 .שטנערב רענליוו ןעטייוצ א ראפ רעטראשט םעיינ א ןענירק

 -אב 45 שטנערב ןופ רעדילנטימ עניטעט עכילטע ןעבָאה רעבירעד |

 -כעזטּפױה ,טייל עננוי דענליו ןופ בולק א ןעדנירג וצ ןעסָאלש

 -אב ןעוועג ןיא ייז ייב .טייקניטעט ערענַאיצולאוװער ראפ ךיל

 ןופ שטנערב א ןיא בולק םעד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ קנאדעג א ןעטלַאה

 -עג עקַאט בולק אזא ןיא ,1908 ,ינוי ןעט2 םעד  .גניר רעטייבכרא

 טיפענעב ס'נעמ גנָאי רענליוו, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןעראוועג טעדנירג

 ווייד : 45 שטנערב ןופ רעדילנטימ טכא עדנענלָאפ יד ןופ ,"יטעייסָאפ

 ,ףָאנָאד .שזד ,שטיוװָאלטאק .שוד ,ןָאסלעגייפ .מ ,רעססמַאד .א ,ץיטַאק
 .שטיווָאקּפיל ןוא ןיקלוק .ס ,דארלעסקא .מ

 ןעסָאלשאב זיא ,42 שטנערב ןופ "תועט , םעד ןעדיימוצסיוא ידכ

 עטארייהראפ טינ ןיולב יטעייסָאס רעד ןיא ןעמענוצניירא ןעראוועג

 -סיורא גנאפנָא ןופ ךיילנ ךיז טָאה סולשאב רעניזָאד רעד .טיילעגנוי

 עטסניטעט יד ןופ ענינייא .ננורעטש רענידלאוג א רַאֿפ ןעזיוועג

 ,טייל עגנוי רענליוו עדעדנַא ךיוא יו ,42 שטנערב ןופ סרענמעמ עגנוי

 ייז ליױו ,יטעייסָאס רעיינ רעד ןָא ןעסילשנָא טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה

 רעד רעבא טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ .טַארייהראפ ןעוועג ןיוש ןענייז

 -ָאװענעב ס'נעמ גנַאי, רעגליוו יד זא טקריוועג ךיוא סולשאב רעבלעז

 שטנערב רעלענער א ןערעוו רעלענש סָאװ לָאז "ןָאשייאיסָאסא טנעל

 טינ גנאל ןעבָאה בולק םעד ןופ רעדילנטימ יד גניר רעטייברא ןופ

 טימ ,םירבח עטַארייהדַאפ ערעייז ןופ טדיישעג ןעביילברַאפ טנעקעג

 -ָאװער רעד ןיא ןעמַאזוצ טייבראעג גנַאל ןערהָאי ןעבָאה ייז עכלעוו

 רעד ןופ ןערעוו רוטּפ טזומעג טָאה ןעמ .גננונעוואב רערענָאיצול
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 "וטיטסנָאק רעד ןיא הריזנ יד ןעפאשוצּפָא טָאטשנָא רעבָא + .חריזג
 רעטקַארַאכ ןעצנַאג םעד טרעדנעעג ייז ןעבָאה ,יטעייסָאס רעד ןופ עיצ
 -רַאפ ןעבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעוט יד .בולק םעד ןופ
 רעטיײברַא ןופ שטנערב ַא ןיא יטעייסָאפ טיפענעב רעייז טלעדנַאװ
 | | .נניר

 ןופ ענינייא זא טרעהרעד ןעבָאה 43 שטנערב ןופ רעוט יד ןעוו
 רענליו רעדנוזאב א טעדנירנעג ןעבָאה רעדילגטימ ענענייא ערעייז
 -נירג יד טָאה ןעמ .שטנערב ןיא ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה עיצאזינַאגרָא
 .שטנערב םוצ רעטערראפ סלא שזַא טכארטאב בולק םעיינ םעד ןופ רעד
 עיינ יד ןא ןענַאטשראפ ךיילג ןעבָאה 498 שטנערב ןופ .רערהיפ יד
 רעטייברדא ן'רעסיוא ןעביילבראפ טינ גנאל טעװ יטעייסָאס טיפענעב

 ןעדנעוו רעטעּפש רעדא רעהירפ ךיז טעוװו עיצאזינַאגרָא עיינ יד ;גניר
 -רַאשט א ךָאנ נניר רעטייבדא ןופ עוויטוקעזקע רעלאנָאיצאנ רעד וצ
 ןופ רעוט יד ןעבָאה .שטנערב רענליו ןערעדנוזַאב ַא ראפ רעט
 ןעמ זא ןעזָאלרעד וצ טינ ףמאק א ןעגנאפעגנא ךיילנ 48 שטנערב
 -ךא ןופ שטנערב רענליוו םעיינ א ראפ רעטרַאשט ַא ןעבעגסיורא לָאז
 | .גניר רעטייב

 -גירג וצ ךוזראפ םעד ןענעג ףמאק םעד ןופ רערהיפנָא טּפיױה יד
 .ב ןוא ןעהָאק רָאדיזיא ןעוועג ןענייז שטנערב רענליוו םעיינ א ןעד
 ןופ רעדילנטימ ןעוװעג ןענייז עכלעו ,43 שטנערב ןופ שטיוואלאוו
 ןֹופ רעטכעוו עיירט ןעוװעג ןענייז ייז .עוויטוקעזקע רעלאנאיצאנ רעד
 טינ ךאוו רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ייז ןוא ,שטנערב םענעגייא רעייז
 -נָאק א ןערעוו לָאז רעכלעוו ,שטנערב דענליוו רעדנַא ןייק ןעזָאלוצוצ
 | ,45 שטנערב ןעדנעסקאוו לענש םעד ןעגידעש לָאז ןוא טנערוק

 "ןָאשאיײסָאסַא טנעלָאװענעב ס'נעמ גנאי רענליוו , יד ביוא רעבָא
 -קע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא עיציזָאּפָא ענידלַאװג א טנעגענַאב ןעבָאה

 רעבָא ייז ןעבָאה ,42 שטנערב ןופ רעהעטשרָאפ יד דצמ עוויטוקעז
 רעד ןוא גרעבזניג לאפר דניירפ יד .רעגידייטראפ עסייה טַאהעג ךיוא
 -רעשט רעד ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,שטַאנלוב יתבש רענעברָאטשדאפ
 רעלאנָאיצַאנ רעד ןיא טגידייטראפ ןעבָאה ,גניר רעטייברא ןופ ןַאמ
 .שטנערב םעיינ א ראפ רעטרַאשט ַא ןופ גנַאלרַאפ םעד עוויטוקעזסע

 רהעז ןעבָאה שטנערב ןענגיטפנוקוצ םעד ןופ דניירפ ייווצ יד
 ןעו ןוא ,רעטרַאשט םעיינ א ראפ ףמאק םעד ןיא ןעפלָאהעג ךס ַא
 שטַאגלוב דניירפ יד ןענייז ,ןעראוועג ןענואוועג ךילדנע זיא ףמאק דעד
 ןופ ןָאשײלַאטסניא רעד ייב םינתוחמ טּפיוה יד ןעוועג גרעבזניג ןוא
 -רַא ןופ 207 שטנערב סלַא "ןָאשיײאיסָאסַא ס'נעמ גנָאי רענליוו , רעד
 רענליו םעיינ םעד ןופ רערילַאטסניא .רעלעיציפא רעד  .גניר רעטייב
 -נא ןעכיג ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,גרעבזנינ דניירפ ןעוועג זיא שטנערב
  -ףךאפ ןיא רע ןוא שטנערב רענליוו ןעטעדנידנענ-יינ םעד ןָא ןעסָאלשעג

} 
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 ,גָאט ןעגיטנייה ן'זיב דילגטימ רעכיירסולפנייא ןוא רעניטעט א ןעבילב

 שטנערב סאוו םעד ץָארט זא ,ןעקרעמַאב וצ טרעוו ָאד זיא סע

 "ראשט א ןעבעגסיורא ןענעג ףמַאק ןערעטיב אזא טרהיפעגנָא טָאה 3

 ןעסעגראפ ףמאק רעד רעבָא ןיא ,שטנערב רענליוו םעיינ א ראפ רעט
 ןעסָאלשאב טָאה עוויטוקעזקע עלאנאיצאנ יד יו ?ענש יוזא ןעראוועג
 .שטנערב ןופ ןַאשײלָאטסניא רעד וצ  .ןעגיליוואב וצ רעטרַאשט םעד
 ןערעגניא םעד ןעסירנַאב וצ עטימָאק ַא טקישעג 48 שטנערב טָאה 7
 .טייבדא ןייז ןיא נלָאפרע םהיא ןעשניוו ןֹוא רעדורב

 עטשרע -- .גנור רעטיוברא ,20/ שטנערב רענליוו ןופ רעדנורג וד
 :עהֹוור עטייוצ ;בואמ ,גנידלָאג ,אדנאל :סטכער ןופ עהייר

 .ןילוס ןוא ןָאדרָאג ,ןַאמוונ ,דלָאג ,דָארלעפקא

 .ןענעק ייז סָאװ ןעגייצ רענליוו יד

 םהיא ןיא סע .ףמאק ןיא ןעראוועג ןעריובעג זיא 867 שטנערב
 -איצַאנ רעד ןופ רעטרַאשט םעד ןעגירק וצ רעווש רהעז ןעמוקעגנָא

 .טייצ רהֲאֹי א רעביא טרעיודעג טָאה ףמאק רעד עויטוקעזקע רעלאנ

 םעד ןעצאשוצּפא יוזא יו טסואוועג שטנערב רעד רעבָא טָאה ראפרעד

 רעגני רעד .טפמעקעג קראטש יוא טָאה רע ןעכלעוו ראפ רצוא |

 טימ ךיז טָאה גניר רעטייברא רעד זא ןעזיװַאב דלַאב טָאה שטנערב

 ןעבָאה עכלעוו ,שטנערב םעד ןוּפ רעננעג יד .,טרַאנענּפָא טינ םהיא
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 יד זא ט'הנעט'עג ןעבָאה ,רעטראששט א םהיא ןעבעג ןעגעג טפמעקעג

 -וצ ןעטלַאה טינ גנאל ךיז ןעלעוו טייל-הרבח ענעדהאפרענוא ,עגנוי
 טינ רעבָא טָאה סע .ןעלאפוצ ךיז טעו שטנערב רעד ןֹוא ןעמאז

 ןעכאמראפ וצ טייצ רהָאֹי א וו רהעמ שטנערב ןעגנוי םעד ןעמונעג

 ךיז ןעבָאה טיילעגננוי רענליוו עקסטאווכ יד .רענגעג עלַא ןופ רעליימ יד

 ןעדענַאיצולאווער ןעצנאנ רעייז טימ טייברא רעד ןיא ןעפראוועגניירא

 ייז סאוו רעדירב ערעטלע יד ןעזיואב ןעבָאה ייז ןוא ,םזאיזוטנע

 .ןענעק

 שטנערב טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ רהֶאי ןעטייווצ ן'פיוא ןיוש

 רעד טָאה 1910 ןיא .ןעדרָא םעד ןופ גנונעקרענא ןעגארקעע) 7

 םואעליבוי ןעגירהאיד10 ןייז ןערעייפ וצ טיירגעג ךיז גניר רעטייברא

 ןעבילקעגסיוא זיא סע .קראי ןינ ןיא ןָאשנעװנָאק רעסיורג ַא טימ

 -נערב עלא .ןָאשנעװנַאק יד ןערישזנַארַא וצ עטימַאק-רע95 א ןעראוועג

 עטימָאק רעד ןיא ןעטַָארטראפ ןייז וצ ןעסירעג ךיז ןעבָאה סעשט

 -ענסיוא זיא עטימָאק רעד ןיא .בוט םוי ןעסיורג םעד ןעטיירגנוצוצ

 ,גנידלָאנ סקאמ ,367 שטנערב ןופ רעטערטראפ א ןעדאוועג ןעבילק
 ךיוא ןוא שטנערב ןופ רעדנירג יד ןֹופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו

 | | .רעדילנטימ עטסגיטעט יד ןופ רענייא

 רעד ףיוא דַארַאּפ א ןערישזנארא וצ ןעסָאלשאב טָאה עטימָאק יד

 דַארַאּפ רעד .,ןָאשנעװנָאק רעד ןופ גנונעפערע רעד דובכל דייס טסיא

 -עג רעבָא טָאה קורדנייא ןעטסקדַאטש םעד .רענהעש א ןעוועג זיא

 םוצ ןעמוקעג עלַא ןענייז רעדילגטימ יד .867 שטנערב רעגנוי רעד טכאמ
 -ויא ןא טַאהעג טָאה שטנערב רעד .ןעלטיה עסייוו ןיא ןָאטעגנָא דַארַאּפ

 -ַאּפ םעד ןופ ץיּפש רעד ןָא סיױרַא זיא רע ןוא קיזוס דנעב םענעג

 -טוג יו טרישרַאמ ןעבָאה רעדילנטימ ניצפופ ןוא עכילטע דאר

 ןענהָאפ עטיור ןענָארטעג ןעבָאה ייז .,ןעטַאדלָאס עטרידוטשענסיוא

 / "ֹוצְנֶא רעטייברא עשידיא יד גנידנעפור ,ןעטפירשפיוא ענעדישרַאֿפ ןוא

 .גניר רעטייברא םעד ןָא ךיז ןעסילש

 נָאט ןופ ךערּפשעג רעד ןעוועג זיא דַארַאּפןָאשנעװנַָאק רענעי

 ןעגארקעג טָאה 80/ שטנערב .קרָאי וינ רעשידיא רעצנַאג רעד ןיא

 רעד ראפ גנונעקרענא סלא .ןעגנאזעג:ביול יד ןופ טלח ןעטסערג םעד

 רעד ןיא רעטערטרַאפ ַא ןעגַארקעג שטנערב רעד טָאה טייברא רעטונג

 א ןעװעג טינ ךָאנ טסלאמאד ןיא עכלעוו ,עטימַאק םויראטינַאס
 טייבראעג טָאה יז רעבָא ,עוויטוקעזקע רעלַאנאיצַאנ רעד ןופ ?ייט

 | .עוויטוקעזקע רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 -קרעמפיוא רהעמ ןוא רהעמ ץלא ןעניוצעג טָאה 567 שטנערב

 ןייז ראפ םש א ןענָארקעג טָאה רע  .טייקניטעט ןייז טימ טייסמאז

 -רא רעד .ןעגנומענרעטנוא עסיודג ןערישזנַארַא ןיא טייקטגאוועגנ
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 עטנייוצראפ ץנאנ א ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןיוש זיא גניר רעטייכ

 .דרנעזיוט גיצרעפ םֹורַא ןופ טפַאשרעדילנטימ ַא טימ עיצאזינַאנרָא
 -נערב ענלעצנייא יד ייס ןוא רעצנַאג ַא סלא ןעדרָא רעד ייס רעבָא

 -נוא עסיודג ןערישזנארא וצ טניואוועג ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז סעשט

 -עב עכילרהעי טרישזנַארַא ןעבָאה סעשטנערב עגינייא ,ןעגנומענרעט
 עלא ןופ ןעננומענרעטנוא עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג ןענייז סָאד) רע

 רעלעב עניזָאד יד רעבָא ,(טייצ רעֶנעי ןיא סעיצאזינַאנרַא עשידיא

 -ַָאז ןעבָאה םעשטנערב ענינייא .ךיירגלָאפרע ןעוועג ןעטלעז ןענייז
 טלָאװעג טינ ראפרעד ןעבָאה סרעּפיק-לָאה יד .טלעג טניילעגוצ ראג

 ,םעשטנערב גניר רעטייברא וצ רעלעב רַאפ סלָאה יד ןעגנידרַאפ

 :ַאטוּפער עטכעלש יד טָא ןעכַארבעג רעבָא טָאה 807 שטנערב

 שטנערב רעד סָאד רָאנ טינ .רעלעב גניר רעטייברא יד ןופ עיצ

 לָאב א ןערישזנארא ֹוצ טינ עיצידַארט עטלא ןא ןעכָארבעג ךיוא טָאה

 ןעבָאה ,לָאב א ראפ טנעװַא רעטכעלש א זיא סאד .טכַאנייב תבש םוא

 -ענלױװ רעגנוי רעד .ןעמוק טינ טעװ םלוע רעד .ןענירשעג עלא

 -רַאו עגיזָאד יד רַאפ ןעקַָארשרעד טינ רעבָא ךיז טָאה שטנערכ

 רַאטס וינ ןיא לָאב א טרישזנַארַא רע טָאה 1911 ןיא 4.ןעגנונ

 .טייצ רענעי ןיא דעלעב ראפ קלָאה עטסערג יד ןופ רענייא ,ָאניסַאק

 ַא ןעװעג ןיא ןוא טכַאנ ייב תבש אקוד ןעמוקעגרָאפ ןיא לָאב רעד

 ןעמ ןא ,םלוע רעניזיר ַאזַא ןעמוקעג ןיא סע  ,נלָאפרע רעלַאסָאלַאק

 14 טכארבעגנירַא טָאה לָאב רעד .ןעריט יד ןעסילש טזומעג טָאה

 ןיא םשור א טכַאמענ טָאה לָאב רענעי  .טיפָאדּפ רעלָאד טרעדנוה

 ןעגעו טדערעג ןעלַאטרַאװק עשידיא עלא ןיא טָאה ןעמ ,קראי ןיג

 ןופ רעלעב רענליוו יד ןענייז ןא ןַאד ןופ .ֿלָאב רענליוו ןעגיזיר םעד

 ןעטיפָארּפ יד .עיצוטיטסניא עכילרהעי א ןעראוועג 207 שטנערב

 -עלָאד דנעזיוט 00 יד וצ טרעייטשענייב ?יפ ןעבָאה רעלעב יד ןופ

 -ראפ ףיוא ןוא ףילער ףיױא ןעבענענסיוא טָאה שטנערב רעד סָאװ

 ןייז ןופ רהאי 28 יד ןיא רעדילנטימ .ענייז וצ סטיפענעב ענעדיש

 .ץנעטסיזקע

 ןופ רעטסומ רעד ןעראוועג זיא 20/ שטנערב רענליו רעד

 "רא רעקראי ןינ ןיא .גניר דעטייברא ןעצנאג םעד ןיא טייקניטעט

 סָאד זא ,ךאז ענעמונעגנָא ןא ןעראוועג זיא ןעזיירק גניר רעטייב

 -רע ןא טימ ןענידנע ךיז זומ ןָאט וצ רעטנוא טמענ 867 שטנערב סאוו

 רעטייברא סאוו סעיצקא ענעדישראפ ייב ןעמ טָאה ראפרעד .גלָאפ

 "היפ יד זא ןהעזעג גידנעטש ,ןעמונעגדעטנוא ןעבָאה סעשטנערב גניר

 .,עיציזַאּפ עדנעטייל ַא ןעמענרַאפ טרָאד ןעלָאז 267 שטנערב ןופ רער

 .עיצקא רעד ןופ גלָאפרע םעד ןערעכיזראפ וצ ידכ
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 .גניר רעטייברא ןיא שטנערב םעד ןופ עיציזָאּפ יד = |

 ףיוא סולפנייא ןַא ןעביאסיוא ןעביֹוהעגנָא טָאה 80/ שטנערב

 גנוי רָאג ןעוועג ךָאנ ןיא רע ןעוו ,גניר רעטייברא ןֹופ סיסילָאּפ יד
 רעטסערג רעד ןערעװ וצ ט'םולח'עג טינ וליפא ךָאנ טָאה .רע ןוא
 ןיא ןעטָארטראפ ןעוװעג ןיא שטנערב רעד .ןעדרָא םעד ןיא שטנערב

 ןייז ןופ ןָא רהֶאי ןעטייוצ םעד ןופ עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד

 .הטַאר ַא םענייז טימ טנעכערעג גידנעטש ךיז טָאה ןעמ .ץנעטסיזקע
 רעד וצ טנעהָאנ ןענַאטשעג לָאמעלַא ןענייז שטנערב ןופ רערהיפ יד
 טרָאד ןעבָאה ייז ןוא גניר רעטייברא ןופ גנוטלאווראפ לארענעג

 .םולפנייא ןעדנעטיידַאב ַא טביאעגסיוא

 טָאה רע ןוא רעלאיָאל ַא ןעװעג לָאמעלַא ןיא שטנערב רעד

 .עיצארטסינימדא יד טציטשרעטנוא ןעגארפ עגיטכיוו עַלַא ןיא טעמכ
 טָאה גניר רעטייברא רעד סָאװ ,ןעפמאק עכאלרעניא עליפ יד ןיא
 עצנַאג טעטכינרַאפ טינ רעיש ןעבָאה עכלעוו ,ןעפמאק --- טכַאמעגברוד

 -קע עמַאס יד טהָארדעג טּפָא ןעבָאה עלעװ ,ןעפמאק ;סעשטנערב
 רעד טימ ןענַאטשעג 867 שטנערב זיא --- ןעדרָא םעד ןופ ץנעטסיז
 סעקַאטַא יד ןופ ןעדרָא םעד טנידייטראפ ?איָאל טָאה ןוא גנוטלַאװרַאפ

 םהיא ףיוא ןענייז סָאו ,דייסטיוא ןופ ייס ןוא גינייוװעניא ןופ ייס

 .ןערָאװעג טכַאמעג

 שיטקאפ טָאה סטיער לאנריוטארפ יד םורַא םרוטש רעד ןעוו = -

 עננוי -- ןערענאל עכילדנייפ ייווצ ןיא גניר רעטייברא םעד טלייטווצ
 ןיא עלָאר עגיטכיױו ַא טליּפשענ 867 שטנערב טָאה -- עטלַא ןוא
 -ברוד ןעפלָאהענטימ לעיפ רהעז טָאה רע ןוא ףמאק ןעסיורג םעד
 םעד טלעטשעגקעװַא טָאה עכלעוו ,עמרָאפער עניטכיוו יד ןערהיפווצ
 רעטייברַא םעד טעװעטַארעג טָאה סָאד .,ןעדָאב ןערעכיז ַא ףיוא ןעדרָא
 עליפ ךיז ןעניפעג סע רעכלעוו ןיא ענַאל רעלַאֿפָארטסַאטַאק רעד ןופ גניר
 ,סטיער לאנדיוטארפ יד ןעמונעגנָא טינ ןעבָאה עכלעוו ,סנעדרָא עשידיא

 .טעּפש ֹוצ ןערָאװעג זיא סע רעדייא

 םעד טכַארבעננירַא טָאה הפנמ עשיטסינומָאק יד ןעוו ,רעטעּפש

 -ייר טכַאזרוארַאפ טָאה ןוא גניר רעטייברא םעד ןיא ףמאק-ייטראּפ

 467 שטנערב טָאה ,סעשטנערב עליפ ןיא ןעננוטלַאּפש ןוא ןעיירעס

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,טייקצנאג ענענייא ןייז רָאנ טינ ןעטלַאהעגנָא

 סָאװ ןעלַאפנָא יד ןופ ןעצנַאג ַא סלֵא ןעדרָא םעד ןעטיהסיוא ןעפלָאהעג

 ץלָאטש טימ ןעס שטנערב רעד .טכַאמעג םהיא ףיוא ןעבָאה םיאנוש יד

 /עקניל ןעשיווצ ףמאק ןעצנַאפ םעד ןיא ןא ,טקַאֿפ םעד ןעריטַאטסנָאס

 ,רעדילנטימ עטלייצעג עכילטע ןיולב ןערָאלרַאפ רע טָאה ,עטכער ןוא

 .ןעדרֶא ןעשיטסינומָאס םוצ קעװַא ןענייז עכלעוו
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 .שטנערב ןופ ּפָא ךיז טסייר עפורג עניילק א

 רעטייברַא ןיא טריפעגנָא ןעבָאה ןעטסינומָאק יד סאוו ףמַאק רעד
 סע .טכאורואראפ טינ 80/ שטנערב ןיא גנוטלַאּפש ןייק טָאה גניר
 עגינייא דצמ ננוחיצַאב עטגנערטשעגנָא ןֵא ןעזָאלעגרעביא רעבָא טָאה
 להיפעג ןעכילרעדירב םעד טרעטשעג ליפ טָאה סָאד ןוא רעדילנטימ

 ןעשיווצ טשרעהעג גידנעטש טָאה סאוו גנוהיצַאב עכילדניירפ יד ןוא
 | ,סרעבמעמ עלַא

 -ַאֹּפֶא ןַא טלעקיווטנע שטנערב ןיא ךיז טָאה רעטעּפש טייצ ַא טימ

 -עלעג רעדעי ייב טכוזעג טָאה עכלעוו ,עיצַארטסינימדַא רעד וצ עיציז
 ןעריקיטירפ וצ ןוא שטנערב ןופ רערהיפ יד ןעריטידערקסיד וצ טייהנעג
 ,רעצנַאג סלֵא שטנערב רעד רעדָא ,עוויטוקעזקע יד סָאו עסילשַאב יד

 .ןעמונעגנָא טָאה

 "עג טינ רָאנ טָאה טריפעגנָא טָאה עיציזָאּפָא יד סָאװו ףמַאק רעה
 ןַאד זיא סָאװ עטכער ןוא עקניל ןעשיווצ ףמאק םעד טימ ןָאט וצ טַאה

 ןופ עיציזָאּפָא ןַא ןעועג ןיא סע .גניר רעטייברא ןיא ןעגנַאנעגנָא
 ןעגירק ייז םוראו תונעט טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עגינייא
 .שטנערב ןיא גנונעקרענא ןוא דובכ גונעג טינ

 ןעגניטימ יד ייב טכאמעג טָאה עיציזָאּפָא יד סָאװ ןעגנורעטש יד
 ןופ טייברא רעניטור רעד טימ ייס ןהענוצנֶא ךילגעמנוא טכַאמעג טָאה
 "רעד זיא סע .ןעטייקניטעהט ענעדישראפ יד טימ ייס ןוא שטנערב
 זַא ןערעדָאפ ןעביוהעגנָא ןעבָאה "סרעקיק, יד זַא טייוו ױזַא ןעגנַאנ
 ַא ראפ רעטרַאשט ַא ןעגיליוואב ייז לָאז עוויטוקעזקע עלאנָאיצַאנ יד
 .שטנערב םעיינ

 .טירש אזא וצ טפַאשרעננעג ַא ןעװעג זיא 207 שטנערב ןיא
 ףמאק ןעסיורג ןייק שטנערב ןופ רערהיפ יד ןעבָאה ןענעווטסעדנופ
 ףיוא טנינייאעג ךיז ןעבָאה םידדצ עדייב .טכַאמעג טינ םעד ןעגעג
 עשיאייטרַאּפוא ןא ןערעװ ןעבילקענסיוא לָאז סע זַא גאלשרָאפ ַא

 א ןענירק לָאז עיציזָאּפָא יד ביוא ןעדיישטנע לָאז עכלעוו עטימָאק
 ןענַאטשַאב ןיא עטימָאק יד .שטנערב ןערעדנוזַאב ַא ראפ רעטרַאשט
 םעד גידנעטערטרַאפ ,ץאק .ד ןוא יקסווַאשזר .ש ,ןיטיוועפ .ב ןופ
 לעקסעה דניירפ ןוא עטימָאק יטיס רעד ןופ ,לירעבע דניירפ ,שטנערב

 עטימָאק רעד ןופ סולשאב רעד .עוװויטוקעזקע רעלאנָאיצַאנ רעד ןופ
 ַא ראפ רעטרַאשט א ןעבעג עיציזָאּפָא רעד לָאז ןעמ זַא ןעוועג ןיא

 עדנעטיירטש עדייב ןעלעו שטנערב ןייא ןיא ?לייו ,שטנערב םעיינ

 | .ןעטייברא ןענעק טינ שינָאמרַאה םידדצ

 טייז רהיא ףיוא טָאה יז זַא טמהיראב ךיז טָאה עיציזָאּפָא יד
 -סנערט וצ ןעמוקעג רעבָא ןיא סע ןעוו .רעדילגטימ טרעדנוה םורַא
 -עג טריזינַאגרָא ןיא רעכלעוו ,שטנערב םעיינ םעד ןיא ךיז ןערירעפ



 287 גניר רעטיײברַא 807 טטנערב רענליוו ןופ עטכיטצג יד

 זילב טעדלעמענ ךיז ןעבָאה ,2/8 שטנערב רענליו סלַא ןערָאװ

 טינ שטנערב ןופ עיציזַאּפָא יד טָאה סרעבמעמ רהעמ .סרעבמעמ 8

 .ןעהיצסיורַא טנעקענ

 רעדילנטימ 28 יד ןופ טסולרַאפ םעד רעבָא טָאה 807 שטנערב

 שטנערב רעד טָאה טייצ רעצורוק ץנאג ַא ןיא .טכאמעג טוג רלַאב

 ,רעדילגטימ עיינ 800 רעביא ןענָארקעגנײרַא טָאה ןוא וויירד ַא טכַאמעג

 רעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה 878 שטנערב רעיינ רעד ךיוא

 להָאצ עדנעטיידַאב ַא ןענַארקעגניירא גנַאֿפנָא ןופ טָאה ןֹוא טייברא |

 הבוט א ןעוועג ָאזלַא ןיא עיציזָאּפָא רעד טימ טג רעד .סרעבמעמ
 ןַא ,ןעקרעמאב ןצ טנאסערעטניא רעבָא ןיא סע .םידדצ עדייב ראפ

 -ייז ,307 שטנערב ןופ סיױרַא ןענייז עכלעוו ,"סרעקיק , יד ןופ עגינייא

 .שטנערב םעיינ םעד טימ ןעבילברַאפ טינ גנַאל ךיוא ןענ

 .ןַאטּפױא ןעק רענליוו ןייא סָאװ

 לָאמנייא טימ ןענַארקעגנירא שטנערב רעד טָאה 1996 ןיא
 רעדילנטימ עיינ יד טימ ןעמאזוצ טָאה רע ןוא רעדילנטימ עיינ 8

 -עג ?עיפ טָאה רעכלעוו ,רעבמעמ א ,טפארק עניטכיוו ַא ןעגָארקענוצ

 .שטנערב ןופ סקואוו ןערעטייו םעד ןיא ןעפלָאה

 ןופ ץיּפש רעד ןָא ,200 שטנערב א ןעוועג ןיא קרָאי וינ ןיא
 .ןירושי םיפעי ןַאמרעננוי רענליו רעד ןענַאטשענ ןיא סע ןעכלעוו

 שטנערב א ןיא ןעלַאפעגניירַא ןיא רענליוו רענלעצנייא רעד ױזַא יו

 .גיטכיו םינ ָאד ןיא טיילסדנַאפ רעוועלסיצמא ןוא רעװָאקירעשט ןופ

 עדמערפ ייב תולג ןיא םַאזנייא טלהיפענ רעבָא ךיז טָאה ןירושי דניירפ

 .טיילסדנאל רענליוו ענייז ךָאנ טקנייבראפ ךיז טָאה רע .,,טיילסדנַאל |

 לייו ,טנעקעג טינ ןירושי רעבָא טָאה 200 שטנערב ןופ ןהעגוצסיורַא
 -עננעמשוצ שטנערב םעד שיטקאפ טָאה רע ןַא טסואוועג טָאה רע

 טָאה .ןעלאפוצ שטנערב רענעי ךיז טלָאװ םהיא ןהָא זַא ןוא ןעטלַאה

 ןייז ןופ רעדילגטימ יד ןעשיװצ עיצַאטינַא ןַא ןעביוהעגנָא ןירושי

 רענליו .םעד ןיא ןיירא לָאז שטנערב רעצנַאג רעד ןזַא שטנערב

 -עג ךודש רעד ןיא ןעננולדנאהרעטנוא עננַאל ךָאנ .267 שטנערב

 ןענייז 200 שטנערב ןופ סרעבמעמ 168 עֶלַא ןוא ןערָאװעג ןעסָאלש

 .80/ שטנערב רענליו םעד ןופ רעדילגטימ ןערָאװעג

 טכַא יד ראפ ךיז ןעבָאה סעשטנערב עדייב ןופ רעדילנטימ יד

 זַא ,טבעלעגנייא ױזַא ןעמוקענרָאפ זיא גנונינייאהַאפ יד טניז רהָאי

 טינ לָאמ ןייק רָאג ןיא עכלעוו ,עילימַאפ ןייא יוװ ךיז ןעלהיפ ייז

 .טלייטוצ ןעוועג
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 889 גניר רעטײברַא 407 שטנַצרב רנליוו ןופ עטכישעג יד

 .סעיצוטיטסניא גניר רעטייברא יד ןוא שטנערב רעד

 ןיא סערעטניא ןעסיורג ַא ןעמונענ גידנעטש טָאה 867 שטנערב

 טנעגונַאב םינ ךיז טָאה רע .סעיצוטיטסניא גניר רעטייברא יד

 עלַא רַאפ טמיטשַאב ןערעװ סָאװ ןעננולהָאצ עכילנייוועג יד טימ

 החמש רעדעי ייב ,טייהנעגעלעג רעדעי ייב טָאה רע רָאנ ,סעשטנערכ

 רעד ראפ הנתמ עלעיצעּפס ַא ןעבעגעג ,טרעייפענ טָאה רע סָאװ

 | .עיצוטיטסניא רענעי רעדָא

 םעד ןופ טייקניטכיוו יד טצַאשעגּפָא לעיצעּפס טָאה שטנערב רעד

 סערעטניא ןעלעיצעּפס ַא ןעזיװענסיורא טָאה רע ןוא םוירַאטינַאס

 טַאהעג ןערהָאי עלַא טעמכ טָאה שטנערב רעד .עיצוטיטסניא רעד ןיא

 לעיפ טָאה רע ןוא עטימָאק םוירַאטינַאס רעד ןיא רעהעטשרָאֿפ א

 ואוו ,טלַאטשנַא ןעלופטכארּפ םעד ןופ גנולקיווטנע רעד וצ ןעפלָאהעגטימ

 ַא ןוא טלייהעג ךיז ןעבָאה רעדילנטימ גניר רעטייברא רעטרעדנוק

 -קנארק רעשירַאטעלָארּפ רעכילקערש רעד ןופ טציא ךיז ןעלייה ?הָאצ

 | | .טכוזדניווש --- טייה

 יםיוא ןיא לײטנַא ןעגיטעט ַא ןעמונעג ךיוא טָאה שטנערב רעד

 רערטיכ ַא ךרוד ןעבָאה עקניל יד ןעוו .ּפמעק םענהעש םעד ןעיונ

 -רַא להָאצ ַא טימ ןעמַאזוצ ּפמעק דנַאלרעדניק םעד טּפַאכרַאפ ערווענַאמ

 ןעסָאלשַאב סעשטנערב גניר רעטייברא יד ןעבָאה ,ןעלוש גניר רעטייב

 -רא ן'ראפ ץלָאטש א ןייז לָאז רעכלעוו ,ּפמעק םענהעש ַא ןעיוב וצ

 עכילצעזעג בילוצ טָאה גנוטלאווראפ עלאנָאיצַאנ יד .גניר רעטייב

 ַא ןיא סָאד לייװ ,ּפמעק םעד ןעריסנַאניפ טנעקעג טינ ןעגנורעטש

 ןופ ןערעװ ןָאטעג טזומעג טָאה טייברא יד .עיצוטיטסניא עלאקָאל

 -נָאק עסיורג ַא ןערָאװעג ןעפורעג זיא סע .סעשטנערב רעקרָאי וינ יד

 -עג ןעסָאלשאב ןיא טרָאד ןוא סעשטנערב רעקרָאי וינ ןופ ץנערעּפ

 | .ֿפממעק ַא ראפ דנָאפ ַא ןעפאש וצ ןערָאװ

 עמוס א ןעפאש וצ עטשרע יד ןעשיווצ ןעוועג זיא 867 שטנערב

 שטנערב רעד .ּפמעק םעיינ ן'פיוא וָאלַאגנָאב ַא ןעלעטשוצפיוא טלעג

 עכלעוו ראפ ,ראלַאד 1000 םורַא קעװצ םעד ראפ טלעמאזעג טָאה

 רעדניק יד ראפ ןָאלאגנָאב עלופטכַארּפ ַא ןערָאװעג טיובעגפיוא זיא סע

 סעשטנערב ערעדנַא .807 שטנערב רענליו םעד ןופ ןעמָאנ ן'פיוא

 טיובעגפיוא ןיא ןפוא אזַא ףיוא ןוא ,סוָאלאגנָאב טיובעג ךיוא ןעבָאה

 גניר רעטייברא םעד ןיא עינַאלָאק רעדניק עלופטכַארּפ יד ןערָאװעג |

 | יה .ּפמעק

 עדנעטיידַאב טימ גנוגעװַאב לוש יד טציטשעג טָאה שטנערב רעד

 גנוגעװַאב רעד ןיא לײטנַא ןעניטעט ַא ךיוא טמענ רע ,טלעג ןעמוס

 ןעדרַא םעד ןופ רעדילנטימ עטלַא יד רַאפ םייה א ןעיוב וצ

 ןייז ןוא עציטש ןייז טצינערנַאב טינ טָאה 867 שטנערב רעבָא
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 טָאה שטנערב רעד .סעיצוטיטסניא גניר רעטייברא וצ זיולב סערעטניא
 סעיצוטיטסניא-סקלָאפ ענעדישראפ יד ןופ טייקניטכיוו יד ןעהעזעגנייא
 ןוא ,דנַאל ןיא ָאד טיובענפיא ןעבָאה ןעטנַארגימיא עשידיא יד סָאװ
 יד ןופ ענייא .טנַאה רעטיירב ַא טימ טציטשעג גידנעטש ייז טָאה רע
 -ןַאניפ ןוא עלַארָאמ יד ןענואוועג טָאה סָאװ סעיצוטיטסניא-סקלָאפ
 דיע טנַארנימיא ורביה) ?סַאיַאה, יד ןיא שטנערב ןופ עציטש עלעיצ
 טייברא עכילצונ ןופ דרָאקער ןעדנעצנעלנ ַא טָאה עכלעוו ,(יטעייסָאס

 רעד .טלעו רעצנאג רעד רעביא ןעטנַארגימיא עשידיא יד ראפ
 -סָאל רעד יו סעיצוטיטסניא עכלעזַא טציטשעג ךיוא טָאה .שטנערב

 הַארָאבעד רעד ,םויראטינאפ רעוונעד רעד ,םוירַאטינַאס סעלעשזדנַא
 ןעטלַאטשנַא עלא יד .וװ .ַא .א ?םוָאה טנעסעלעוונאק , ,םויראטינַאס
 ייס ןוא ןעגנלהָאצ עכילרעי ךרוד ייס ןערָאװעג טציטשעג ןענייז

 ץנעטסיוקע ןייז ןופ רהָאי 28 יד ראפ .ןעגנורעייטשייב ארטסקע ךרוד
 -סקלָאפ עשידיא ענעדישראפ ראפ טרעייטשעגייב שטנערב רעד טָאה

 ,ראלָאד טנעזיוט 8 םורַא סעיצוטיטסניא

 ,גנוגעװַאב רעטייברא ןוא עשיטפילַאיצַאס יד

 ךיז רעטניה טָאהעג עלַא טעמכ ןעבָאה שטנערב ןופ רעדנירג יד

 ןעועג ןענייז ייז ןופ עטסרהעמ יד .סעיצידארט ערענָאיצולָאװער

 רעבירעד ןיא סע ןוא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא גיטעט

 רעננייא ןיא ןהעטש לָאז שטנערב רעד זַא ךילריטַאנ ץנאג ןעוועג

 ןעציטש לָאז ןוא גנונעװַאב רעשיטסילאיצַאס רעד טימ גנודניברַאפ

 טָאה שטנערב רעד .ןעננומענרעטנוא עשיטסילאיצַאס .ענעדישראפ

 -מאק ןָאדנָאפ ריאמ יד וצ טלעג ןעמוס עדנעטיידַאב טרעייטשענייב

 ערעדנַא עֶלַא וצ ךיוא יו ,ןייּפמאק טיווקליח ןעסיורג םעד וצ ,סנייּפ

 םעד ןופ רעטקַארַאכ רעשיטסילַאיצַאס רעד .,סנייּפמאק עשיטסילַאיצַאס

 -עג טינ לָאמנייק ןיא יײטראּפ רעד וצ טעטילַאיִָאל ןייז ןוא שטנערב

 רעד ףיוא ןעוו ,ןעטנעמָאמ עשימרוטש יד ןיא ןליפַא ןעראוועג טרעדנימ

 ןעגנוניימ ןופ שינעלמוטוצ ַא טשרעהעג טָאה סָאנ רעטייברא רעשידיא

 .ןערָאװעג טרעטשוצ ןענייז סעיצידַארט עשיטילָאּפ ןעוו ןוא

 עניימעגלַא יד ייס ןוא עשידיא יד ייס ,גנונעוַאב רעטייברא יד

 ןיא גנַאלקּפָא ןעמיראו א ןענופעג רעמיא ךיוא טָאה רענַאקירעמַא

 ןיא ליפא ןַא ןעכלעוו ןיא ,קיירטס רעסיורג רעדעי .שטנערב םעד

 שטנערב םעד ןופ ןערָאװעג טציטשעג זיא ,ףליה ראפ ןערָאװעג טכַאמעג

 ,טלעג עמוס רענירעהעג ַא טימ

 ןוא ,ןערָאװעג טעדנירגעג זיא שטנערב רעד ןעוו טייצ רעד םורַא

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1911 ןוא 1910 ןופ ןערהָאי יד ןיא לעיצעּפס

 .גנוגעוואב רעטייברא רעשידיא רעד ןיא ןעננוריסַאּפ עניטכיוו טסכעה

 -קוָאלק יד ןופ קיירטס רעשירָאטסיה רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1910 ןיא
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 רעד .ָאנאקיש ןיא קיירטס רעדיינש רעד ןוא קרָאי ןינ ןיא רעכַאמ
 וצ סעשטנערב יד וצ ףור ַא טקישענסױרַא טָאה גניר רעטיײברַא
 זיא 267 שטנערב .לעיצנאניפ ןוא שילארָאמ קיירטס םעד ןעפלעה

 ראפ ףוד:ספליה םעד ףיוא ךיז ןעפורוצּפָא עטשרע יד ןעשיווצ ןעוועג

 -עג גידנעטש טָאה שטנערב רעד  ,רעטיײברַא עשידיא עדנעקיירטס יד
 -עג ןעגיוצעגניירא ןענייז עכלעוו ,רעדילנטימ ענענייא ענייז טציטש

 -ניא שטנערב רעטשרע רעד ןעוועג ןיא רע .קיירטס םעד ןיא ןערָאװ
 ףיא טָאה רע .סרעבמעמ ענייז ראפ טיפענעב קיירטס ןערהיפוצ
 ףעילער םעניימעגלא םעד וצ טנַאה רעטיירב ַא טימ טרעייטשעגייב
 .טלעמַאזעג טָאה גניר רעטייברא רעד סָאוװ רעקיירטס יד ראפ דנָאפ

 עציטש טימ ןעפֹורעגּפָא םירָאװ ?לכב ךיז טָאה 807 שטנערב
 טרעייטשעגייב ךיוא טָאה שטנערב רעד .,ףמאק רעטייברא ןעדעי ראפ
 ָאד סעיצוטיטסניא עגיטעטלָאװ ענעדישראפ וצ טלעג ןעמוס עשביה
 רעטייברא עהיידר ַא טכיירגרעד ךיוא טָאה עציטש ןייז ,דנַאל ןיא

 ןייז ןופ רהָאי 28 יד ןיא .םי טייז רענעי ףיוא סעיצוטיטסניא
 וצ ןוא םסקיירטס וצ טרעייטשעגייב שטנערב רעד טָאה ,ץנעטסיזסע

 7,988 ןופ עמוס יד סעיצוטיטסניא רעטייברא ןוא עכילטפַאשלעזעג

 ראפ דרָאקער רעטכעלש ןייק טינ ןיא סָאד .טנעס 79 טימ ראלָאד
 .גניר רעטייברא ןפ שטנערב םענלעצנייא ןַא

 ,תונברק המחלמ יד ראפ ףילער

 ןעביילבראפ טעוװ ףליה עכילרעדירב ןופ טנעמונָאמ רע'תמא ןַא

 .תונברק המחלמ יד ראפ טייקניטעט ןייז ןיא שטנערב ןופ דרָאקער רעד

 וצ ראלָאד טנעזױט ריפ רעביא טרעייטשענייב טָאה 807 שטנערב
 תונברק המחלמ עשידיא יד ןעפלעה וצ דנָאפ גניר רעטייברא םעד

 טרעייטשעגייב שטנערב רעד טָאה םעד רעסיוא .םי טייז רענעי ףיוא
 .ןוא "טרָא, ןופ ןייּפמַאק גייצעג סקלָאפ םעד ראפ טלעג ןעמוס עשביה

 .תונברק המחלמ עשידיא ןעפלעה וצ ,ןעדנָאפ עכילנהע ֹוצ

 טגיסעלכַאנרַאמפ טינ טָאה שטנערב רעד זַא ,ךיז טהעטשראפ סע
 רענליו ןופ סרעבמעמ יד .רעדילנטימ עדנעדיילטיונ ענעגייא ענייז
 "רעד רעכמעמ ןייא ןעוו .החּפשמ ןייא יו ױזַא ןענייז 867 שטנערב
 ןוא סרעבמעמ עלא סָאד ןעליפרעד ,גָאטייװ ןעשימָאנָאקע ןַא טריּפש

 -קנארק ןופ לאפ ןיא .ןעלאפ טינ רעדורב םענעכַארבעג םעד טזָאל ןעמ
 ריפ ןופ טיפענעב ןעֶלאקָאל ןעלעיצעּפס ַא שטנערב רעד טָאה טייה
 סיפֶא לארענעשזד רעד סָאװ ראלָאד 8 יד רעסיוא ,ךָאו א ראלָאד
 -סיוא שטנערב רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ ףיולראפ ןיא .טלהָאצ
 -עב ?ארענעשזד ןיא ראלָאד 29,780 רעדילנטימ ענייז וצ טלהָאצעג
 ,סטיפענעב עלַאקַָאל ןיא ראלָאד 8,903 ןוא סטיפענ

 טציטשעג רֶהָאי 28 יד ראפ שטנערב רעד טָאה םעד רעסיוא



 895 גניר רעטיײברַא 7 .טטנערב וב רענליוו ןופ ףטכישפג יד

 טימ ראלָאד 12818 ןופ עמוס רעד טימ רעדילנטימ ערנעדיילטיונ

 .טנעס 1

 סטיפענעב ןיא טלהָאצעגסיױא 7 שטנערב טָאה םורַא ןוא םורַא

 עמוס יד סדנָאפ ףעילער ענעדישראפ וצ ןוא רעדילגטימ ענענייא וצ

 .טנעס 26 טימ ראלָאד 00,310 ןופ

 ,ףילער רעגליוז

 שטנערב ןופ טייברא ףילער רעד ןיא לעטיּפאק ןעלעיצעּפס א
 "ווא רעד ראפ ןעפאשענ טָאה שטנערב רעד סאוו עציטש יד טמענדאפ
 -םייח רעטלא רעד ראפ טייברא עלעבָאנ יד טָא .ענליוו טָאטש רענעג
 ןיא ָאד שטנערב םעד ראפ ץלָאטש ןופ לַאװק , א רָאנ טינ זיא טָאטש

 ןעבאטשנוב ענעדלָאג טימ טנעכייצראפ ךיוא ןיא סע רָאנ ,דנאל

 טעװעטַארעג טושּפ טָאה ףליה יד ואוו ,טָאטשרעביױצ רעד ןיא טרָאד

 ןעטלאהרעד טָאה ןוא גנַאנרעטנוא ןופ סעיצוטיטסניא עשידיא עליפ

 .סעילימַאּפ עשידיא עליפ ןעבעל םייב

 ןוא טניליימאב ךיז ןעבָאה ענליוו ראפ טייברא ףילע- רעד ןיא

 -נערב גניר רעטייברא רענליוו עלא ךיוא טציא ךָאנ ךיז ןעגילײטַאב
 .דנאל ןיא ָאד ךיז ןעניפעג סאוו סיטעייסַאס ןֹוא ןענייאראפ ,סעשט
 -איציניא יד ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,26/ שטנערב ןעוועג רעבָא זיא סע

 ףילער א ןיא ןעטפאשלעזענ רענליו עלא יד ןעריזינַאגרָא וצ עוויט

 רעסיורג רעייז ןיא סעיצוטיטסניא רענליוו יד ןעציטש וצ עיצַאזינַאגרָא

 א ןעבעגענניירא ןעבָאה 807 שטנערב ןופ רעהעטשרָאפ יד .טיונ

 ןיא סאוו ןעבעל םעד טָא קנאד א טייברא ףילער רעד ןיא המשנ
 וצ ןעגנולעג ןיא ףילער רענליו םעד ןיא ןעראוועג טכארבעגניירא
 ןָאלימ לעטרעפ א םודא ץנעטסיזקע ןייז ןופ טייצ רעד ראפ ןעפאש
 יַאדכ ָאד זיא סע .סעיצוטיטסניא רענליוו ענעדישרַאפ יד רַאפ רעלָאד
 יערן רענליוו םוצ טרעייטשענייב טָאה 207 שטנערב ןא ןענַאמרעד וצ

 | .רעלָאד 8,000 רעביא עסַאק רענעגייא ןייז ןופ ףיל

 רע סאוו ףליה רעד טימ ?עיצעּפס טריצפַאטש שטנערב רעד

 ןענייז טרָאד .ןעלוש רעדניק עשידיא רענליוו יד ראפ ןעבענעג טָאה

 -ליב עגיצנייא יד ןענייז ייז ?ייו ,טייקנידנעווטיונ א ןעלוש יד

 "ירק ןענעק רעדניק רעטייברא עשידיא יד ואוו ,ןעטלַאטשנא סגנוד
 טפָא טָאה ףילער רענליו םעד ןופ ףליה יד .ננוהיצרע ןא ןענ

 .גנאנרעטנוא ןופ ןעלוש יד טעוװעטארעג

 ןעבָאה סעיצאזינַאגרא ףילעד עטסרהעמ יד יוװ םעד ךָאנ וליפא'
 -ליװ יד וצ עציטש ןייז שטנערב רעד רָאפ טצעז טזעלענפיוא ךיז
 .ןןעלוש רעדניק יד ןצ ?לעיצעּפס ןוא סעיצוטיטסניא עשידיא רענ
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 898 = גניר רָעטײברַא 567 שטנצרב רצגליוו ןופ ץטכישצג יד

 .שטנערב ןופ טײברַא עלערוטלוק יד

 ןעועג גידנעטש ןזיא רעדילנטימ יד ראפ טייברא סגנורעלספיוא

 וצ םוא .807 שטנערב ןופ טייקניטעט רעד ןופ לייט רעגיטכיוו ַא

 טרישזנַארַא טּפֶא ןערעװו רעטנאסערעטניא ןענניטיפס יד ןעכאמ

 .ןעטרעצנָאק ךיוא ןוא סעמעט ענעדישרַאפ ףיוא סעיצקעל

 ירעצנָאק עסיורג טרישזנַארַא ןערעװ טייצ וצ טייצ ןופ

 ןעסיורג א  רָאנ ןעהיצ עכלעו ,סנאטימכַאנ גָאטנוז ןעט
 ןענארקעג ןעבָאה 867 שטנערב ןופ ןעטרעצנַאק גָאטנז יד .םלוע
 ירא ןיא ךיוא רָאנ ,שטנערב ןופ רעדילנטימ יד ייב רָאנ טינ םש א
 -רַאפ ןערעוו ןעטרעצנַאק עניזָאד יד .ןעצנַאג ַא סלא גניר רעטייב

 . .סיטרַאּפ ןעילימַאפ ןיא טלעדנַאװ
 -רעד ךיוא ןעמ ףראד טייברא רוטלוק רעד ןענעוו גידנעדייר

 טָאה שטנערב רעד סאוו ןעבאנסיוא עלופטכארּפ עכילטע יד ןענָאמ

 / .םיבוט םימי-םואייליבוי ענייז דובכ9 ןעבענענסױרַא
 רעד ןעראוועג ןעבענענסיורא זיא םואעליבוי ןעגירהאידןעצ  םוצ

 רעד רעטנוא ,"דנענוי רענליו יד, ןעמָאנ םעד טימ ךוב רעטשרע

 -ַאב א ןעוועג זןיא סָאד .,ןַאמדלָאנ .ד ןֹוא גנידלָאנ .מ ןופ עיצקַאדער

 -רא עטנאסערעטניא עכילטע טימ ,ןעטייז 48 ןופ לעכיב רענעדייש
 יי .שטנערב םעד ןופ טייקניטעט רעד ןענעוװ ןעלקיט

 "יו זיא ,םואעליבוי ןענירהאיד18פ םוצ ,דעטעּפש רהֲאי 86 טימ

 -רָאפ ןערענעלק א לעסיב א ןיא ךוב א ןעראוועג ןעבענענסיורא רעד

 ,רמרמ .ק ,ןיקסאב .י ןופ ןעלקיטרא עטסנרע עחייר א טימ רעבָא ,טַָאמ

 יד ןוא קעדַאלװ .ב ,ןַאהַאק .בא ןופ ןעננוסירנַאב טימ ןוא ןילייב

 .ןעדרָא ןופ עטמאעב ?ארענענ

 תמא ןא ןעבעגעגסיודא שטנערב רעד טָאה םואעליבוי ןעט20 םוצ

 -ַאׁשּפָא עטסמירַאװ יד ןעפורעגסיורא טָאה עכלעוו ,קרעװו עגיטכיוו

 ךיוא ןוא עקירעמא ןיא ָאד עסערּפ רעשידיא רעצנאג רעד ןיא גנוצ

 -ער סעמעוו רעטנוא ,ןירושי םיפעי דניירפ .םי טייז רענעי ףיוא

 וצ ןעמונראפ ךיז טָאה ,ןעדאוועג ןעבענעגסיורא זיא ךוב סָאד עיצקאד

 א ןיא סָאד ןיא םהיא ןוא טייברא קיטש עשירארעטיפ א ןעפאש

 "רענליו רעד, ןעסייהעג טָאה ךוב רעד .ןעננולעג סָאמ רעסיורג

 -עג ךיז ןעבָאה טרָאד .ענליוו טָאטש רעד טעמדיוועג ןעוועג זיא ןוא

 עקירעמא ןֹופ רעביירש עטנענימָארּפ ןופ ןעלקיטרא עהייר א ןענופ

 טָאטש רעד ןענעוו עיצַאמרָאפניא טימ רצוא ןא טימ עּפָאדיײא ןוא

 .סעיצוטיטסניא עגיטכיוו ערהיא ןוא ענליוו

 ס'ןירושי דניירפ רעטנוא זיא ,םואעליבוי ןענירהאי-285 םוצ ,טציא

 -ענראפ וצ טכערּפשראפ סאוו ךוב א ןעראוועג טיירגענוצ עיצקאדער

 ךונ רעד .רוטארעטיפ רעשידיא רעד ןיא ץאלּפ ןעניטכיוו א ןעמ
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 -ַאש עשירַארעטיל עגיטכיוו טלַאהטנע ןוא ןעטייז 1,000 רעביא טָאה

 ןוא ןעטסירטעלעב ,ןעטסיצילבוּפ עשידיא עטסגיטכיוו יד ןופ ןעגנופ

 רעטסיינ רעד .עקירעמא ןוא עּפארייא ןיא ךיז ןעניפעג סאוו ןעטעאּפ

 ,,ר .א ,80/ שטנערב רענליװ ןופ
 ןופ גנורעייפ

 ןעבעגעגסיורַא ,"רענליוו רעד ,
 רעד ןופ טייהנעגעלעג רעד וצ ,1984 ,ינוי ןעט20 םעד
 ,רעבמעצעד ןעט9 םעד ןוא ,טייקגיטעט רעגירָאו-28 ס'גנודלָאג סקַאמ
 .גנור רעטייברא ,907 שטנערב ןופ םואעליבוי ןעגירָאו-28 םוצ ,4

 ןירושי דניירפ ןוא שטנערכ ן'ראפ דובכ א ןייז רעכיז טעו ךוב

 -כיו אזא ןעפאש וצ גנוהימאב ןייז ראפ טנעמילּפמָאס א טנידראפ

 | .עבאנסיוא עשירארעטיל עניט



 807 גניר רצטייברַא 267 שטנטרּב רענליוו ןופ טטכישפג יד

 ,דנטנוי יד ןוא ןעיורפ יד

 -כיוו יד ןהעזוצנייא עטשרע יד ןעשיווצ ןעוועג זיא 867 שטנערב
 רעד ןיא רעדילגטימ יד ןופ ןעיורפ יד ןעריסערעטניאראפ ןופ טייקניט
 רעטייברא עניימעגלא ןיא ךיוא יו ,שטנערב םעד ןופ טייקניטעט
 .טייקגיטעט גניר

 -ובוי ןעגירָאי-עֿפ םעד ןעגעוו ןעטכירַאב-סגנוטייצ ןופ סעיפַארגָאטַאפ
 םעד טרעיופעג ,גנור רעטמייברא 80/ שטנערב רענליוו ןופ םואעל
 -לעמַאז רענליוו םעד ןופ עיפַארגָאמָאפ ַא ךיוא ,1994 ,רעבמעצעד ןעטפ
 םוצ ,1029 ןיא ןעבעגעגסיורַא טָאה .ר .א 2560/ שטנערב סָאװ ,ךוב
 .ןירושי םיפעי ןופ טריטקַאדער ,םואעליבוי ןעגירָא0

 -וצניירא ןעפלָאהעג טָאה 26/ שטנערב ןופ בולק סידייל רעד
 יר ֹוצ ןעמוק ןעיודפ יד .שטנערב םעד ןיא ןעבעל ךס א ןעגנערב
 -םרוד ןעפלעה ןוא ןעננולדנאהראפ יד ןיא ךיז ןעגילייטאב ,ןענניטימ

 -נארא שטנערב רעד סאוו ןעגנומענרעטנוא ענעדישראפ יד ןערהיפ
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 עסיורג ןוא סטיפענעב רעטַאעט ,רעלעב עליפ ןופ גלָאפרע רעד .טרישז

 -נוא ןוא ףליה רעד ןעקנאדראפ וצ לעסיב שביה א ןיא ןעטרעצנָאק

 .בולק סידייל םעד ןופ טייקגיטעט רעכילדימרע

 ןעיורפ יד ןעהיצניירא טימ טנעגונַאב טינ ךיז טָאה שטנערב רעד
 טָאה גניר רעטייברא ןיא ןעוו .טייקניטעט גניר רעטייברא רעד ןיא

 יד ןופ רעדניק יד ןעריזינַאנרַא וצ גנונעוואב יד ןעביױהעגנָא ךיז

 -נערב עדנעכערּפשישילגנע ,עננוי ןוא ןעבולק דנעגוי ןיא דעדילגטימ

 עטשרע יד טצונעגסיוא 2861 שטנערב טָאה ,ןעדרֶא םעד ןופ סעשט

 טנייה ןיא רעכלעוו ,שטנערב דנענוי א ןעריזינַאנרָא וצ טייהנעגעלעג
 .גנניר רעטייברא ןיא סעשטנערב עגנוי עטסנעש יד ןופ רענייא גָאט וצ

 ןעמ ןעוו גידנעטשלַאפ ןייז טינ טעװ שטנערב ןופ עטכישעגנ יד
 שטנערב ןופ סקואו םעד ןיא ןא ,ןענָאמרעד טינ לָאז .
 רעד ןעפלָאהעגטטיס ליפ רהעז טָאה גניר .רעטייברא 7
 ןופ ןעבעל רעד ןעמעוו ייב ,גנידלָאג סקַאמ דניירפ ,ןַאמרעשט רעגיטציא

 טייברא ןייז רעֶבָא .ןעבעל םענענייא ןייז ןופ לייט ַא זיא שטנערב

 ,דנַאטשוצ ןעניטציא ןייַז וצ שטנערב םעד טכארבעג טינ טלָאװ ןיילַא

 ערעדנא רענילדנהעצ ןופ עיצארעּפָאָאק יד טַאהעג םינ טלָאװ רע ןעוו

 | | ,רעדילנגטימ עניטעט

 ,.דנַאטשוצ ןעדנעצנעלג א ןיא טציא ךיז טניפעג 807 שטנערב

 ,ןעדרא םעד ןיא שטנערב רעטסקרַאטש ןוא רעטסכייר רעד ןיא רע
 .רעטַייברא ןיא ץַאלּפ ןעניטכיוו א רהעז טמענראפ שטנערב רעד
 -נןופ םעד טניילעג ןעבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי רענליו 20 יד .גניר
 ןופ זַא ,ט'מולח'עג טינ רעכיז ךיז טָאה ,שטנערב םעד ראפ טנעמַאד

 -העש ַאזַא ןעסקאווסיורַא טעוװ ,טייזראפ ןעבָאה ייז סָאו ךעלדנערעק יד

 רעוט יד סאוו טייברא עכילדימרענוא יד .םיוב רעניטכעמ אזא ,רענ

 .ןעטַאטלוזער עטוג טכארבעג טָאה ,טגיילעגניידא ןעבָאה שטנערב ןופ

 ייז זיא ,רעצנַאג ַא סלַא גניר רעטיײברַא רעד .ךיוא יו ,שטנערב רעד

 | / ,ראפרעד ראבקנאד
 םעד ןעשניוו ךיז טליוו םואעליבוי ןענירהעי-28 םעד גידנערעייפ

 לָאז ןוא טייברא עכיידגלָאפרע ןייז ןעצעזטרַאפ לָאז רע זא שטנערב

 .גלאפרע ןופ רעטייל ן'פיוא רעכעה ץלא ןערעטעלק

 | !נניר רעטייברא רעד עבעל סע
 !נניד רעטייברא ןופ 267 שטנערב רענליוו רעד עבעל סע



 .ןירושי םיפעי

 סעיצַאזנַאגרָא רענליוװ יד ןופ עטכישעג יד

 .עקירעמַא ןץיא

 סָאו ,שיילסדנַאל רענליוו להָאצ יד ןעלעטשוצטסעפ ךילגעמנוא זוא סע

 גוטבוו ןוא ךאלגעמ זיא רעבָא ראפרעד ,עקירעמא ןיא ךיז ןעניפעג

 ַאזַא ןוא ,סעיצַאזונַאגרָא רענליו תעדנעריטסיזקע עלַא ןענעכיוצראפ וצ

  .טכאמעג ָאד טרעוו ךוזראפ

 סעיצַאזונַאגרָא רענליוו עלַא וצ גנודנעוו ַא זַא ,טכודעג זנוא ךיז טָאה סע

 .ןעלאירעטַאמ עטגנַאלרַאפ יד ןעגניורב טעו עסעוּפ רעשידיא רעד ךרוד

 ךיז ןעבָאה רָאנ טינ .ןעגנוטרַאװרע ערעזנוא ןעוועג רעבָא ןעניוז טסיזמוא

 ןעוו רָאנ ,גנודנעו רעד ףיוא ןעפורעגָא טינ סעיצַאזינַאגרָא רענליוו יד

 ,לָאמ יירד ןוא ייווצ סעיצַאזונַאגרָא רענלווו עכנַאמ וצ ןעבירשעג טָאה ןעמ

 יד ןעמוקַאב טינ רימ ןעבָאה ,טריפַארגעלעמ רַאגָאז ןעלַאפ עגינויא ןיא ןוא

 | .עטפניקסיוא עץגיטיונ

 ןעבָאה סעיצַאזונַאגרָא רענליו יד סערעטניא גונייו יו טגייצ סָאד

 ,ןעטראוורע טגעמעג טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא טייברַא רעזנוא וצ ןזיוועגסיורא

 .טריסערעטניארַאפ ןייז ןעלָאז ייז זא

 טומ ןעגנאגעגנַא גיד'תונשקע רעבָא זיא תורוש עזיד ןוּפ רעביירש רעד

 יד ןעמוקאב טָאה ןוא דובכ םענעגייא ןייז ןעגיוברַאּפ טָאה ,טייברא ןייז

 זוא ןעגנושרָאפסיוא עלַא יד ןופ טַאטלוזער סלא .ןעלאירעטַאמ עגיטוונ

 .סעוצאזונַאגרָא רענליוו יד ןופ עטכישעג יד ןעביילקוצנעמַאזוצ ןעגנולעג

 דנעגריא ביוא ןוא םָאקלָאּפ טינ ןענייז ןעלאירעטַאמ ערעזנוא ביוא

 דלוש יד סָאד זיא ,ןעראוועג ןעזָאלעגסיוא זוא עיצאזינַאגרָא רענליוו עכלעוו

 | .ןילַא סעיצאזינַאגרָא יד ןופ

 רענליוו ןופ עטכישעג יד ןעביורש וצ ךוורַאפ רעטשרע רעד זיא סָאד

 .ןערָאװעג טכַאמעג זיא סע ןעמעוו ןופ ןוא זיא סע ןעוו ןיא סָאװ ,טיילסדנאל

 -ָאנָארכ סעיצאזינַאגרָא רענליוו יד ןופ עטכישעג יד רעביא ןעביג רימ

 -נירגעג ןעניוז סעיצאזינַאגרָא עדנעפערטַאב יד ןעוו ןערהָאי יד טיול שיגָאל

 | .ןערָאװעג טעד

 -רעביא טרעוו גניר רעמויברא 807 שטנערב רענליוו ןופ עטכישעג יד

 .ןימיוועל .ב ןופ ןעבירשעג ,לעקיטרא רעדנוזַאב ץנאג ַא ןיא ןעבעגעג

 .ןָאטסָאב ןופ ןָאשיײאיסָאטַא רענליוו

 םעד ןעראוועג טעדנירגעג זיא ןָאטסָאב ןיא ןָאשייאיסָאסַא רענליוו יד

 | ,1888 ,רעבמעטפעס ןעטפפ

 ,שעגיימ ןָאיל :ןעוװעג ןענויז ןָאשייאיסָאסַא רעד ןופ רעדניוג יד

 סיאול ,ייווול ןָאמָאלָאס ,קרייט ריאמ ,ןַאמעדייש ריאמ ,ןַאמעדויש םהרבא
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 ,ןַאמרעטאו ןרחא ,סעסקוק ןַאמרעה ,לַאטנעזָאר דוד ,קלע םַאיליװ ,רעמערק

 ,רַאבנייטש סירָאמ ןוא ןיײשדלָאג לעדנעמ .ןַאמגרעב דוד ,גנולראז םייח

 -ואיסָאסַא רעד ןופ ןעטנעדיזערּפ ענעזעוועג ןענייז ,רעדנירג עטשרע וד ןופ
 .ןָאש

 ןעוועג עבַאגפיוא רהיא זיא טעדנירגעג ךיז טָאה ןָאשייאיסָאסַא יד ןעוו

 -נעגעג ַא סָאד ווא טצוא .ןעטנַארגימיא רענליוו ענעמוקעגרעבירַא ןעפלעה וצ
 .עיצַאזינַאגרָא סגנוציטשרעטנוא עגיטייז

 ןעפלָאהעגסוורַא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ךרוד טָאה ןָאשיואיסָאסא יוד

 ןעגנומענרעטנוא ךרוד ןוא ןעגנורעייטשייב עגינויא טימ ענליוו טָאטש רעד
 .טכַאמעג ןעבָאה ייז סָאװ

 .קרָאי וינ ,ןָאשיײאיסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיײנוי
 -עג טעדנורגעג ןזוא ןָאשייאוסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיינוי יד

 -ליוו טנעדנעּפעדניא, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,1888 ,רעבמעצעד ןעט94 םעד ןעראוו

 בָאקיישזד :רעדילגמימ עדנעגלָאפ וד טימ ,"ןָאשיואיסָאסא טנעלָאװענעב רענ

 .מ ,טרעבלַא .א ,סודרוה טרעבלַא ,לַאגוס םהרבא ,ליװָאטנַא סקַאמ ,לעסַאק

 -סורד ןיבור ,סייוורעיוא לאקוחי ,רעקָאוװ ןעהטיונ ,יקצָארמ ןָאמיוס ,ץרַאװש

 -ערּפ רעטשרע רעד .רעדנעב סקַאמ ןוא ךַאמָאס סירָאמ ,ןַאמרעקוצ חמצ ,ןיק

 | .לעדנוס רעדנַאסקעלַא ןעוװועג זוא טנעדיז

 -ולגטימ ענעדירפוצנוא עפורג ַא ךוז טָאה רהָאי ןעטשרע םעד ןיוש

 -ַאגרָא עיונ ַא טעדנירגעג ןעבָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןעסירעגּפָא רעד

 ..ןָאשייאוסָאסַא טנעלָאװעגעב סרעדָארב רענליװ , ןעמָאנ םעד רעטנוא עיצַאזונ

 רעדנַא ןַא טימ טגינווארַאפ עיצַאזינַאגרָא עזיד ךיז טָאה 1800 רהחָאו ןיא

 -ענעב רענליוװ, ןעמָאנ םעד ןעגָארמעג טָאה עכלעוו ,עיצאזינַאגרָא רענליוו :

 עיצאזינַאגרָא יד ךיז טפור ןָא טייצ רענעי ןופ ."ןָאשייאיסָאסַא טנעלָאװ

 ".ןָאשייאוסָאסא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיונוי,

 טימ טגונויאראפ עיצאזינַאנרָא וד ךיז טָאה ,1909 ,ילוי ןעט94 םעד

 וׁשנא לאלצב ןכשמ ןַאשיוגערגנַאק , ןעסייהעג טָאה עכלעוו ,הרבח רענליוו ַא

 ,לאושי תבהא רעדרָא םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןעװעג זיא עכלעוו ,"ענליוו

 רענליוו, וד עיצאזינַאגרָא רעזיד טימ טגינוואראפ ךיז טָאה 1912 ןיא

 רעד ןופ ןעסירעגּפָא ךיז טָאה עכלעוו ,"ןָאשייאיסָאסַא טנעלָאװענעב סרעדָארב

 .1888 רהָאי םעד ןוא 'ןָאשיװאוסָאסא טנעלָאװענעב רענליוו טנעדנעּפעדנוא

 ףיולרַאפ ןיא טָאה 'ןָאשוװאוסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיינוי , יד

 -ביוו א ןעטייצ ענעדישראפ ןיא טליּפשעג ץנעטסיזקע ןעגורחאו-40 רהוא ןופ

 יד ןיא .עקירעמא ןיא טיילסדנַאל רענליוו יד ןופ ןעבעל ןיא עלָאר עגיט

 טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעסירעגּפָא ןעועג זיא ענליוו ןעוו ,ןערהָאי חמחלמ

 םעד םורָא טרירטנעצנָאק ךיז ןעבָאה .םיולסדנַאל רענליוו עלַא ןעוו ןוא

 -ָאסא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיינוי, יד טָאה ,טעטימָאק ףילער רענליװ

 וד .טםייברא ףילער רעד ןוא ל?יוטנא םענעהעזעגנָא ןא ןעמונעג "ןָאשיואיס

 ןיא רעומ עװיטקַא ןעוועג ןענייז עיצַאזינַאגרָא רעויד ןופ רעהעטשרָאפ

 זיא ,עיצאזינַאגרָא יד ןעטָארטרַאפ טָאה רעכלעוו ,ןיקסורד .7 .רד .ףילער

 ןופ םַאגעלעד רעטשרע רעד ןוא ףילער ןופ רערושזערט גנַאל ןערהָאי ןעוועג

 רעד ןופ דילגטימ ,שוריב סלרַאשט ןעוועג זיא ענליוו ךָאנ טקישעג ףילער

 ".ןָאשייאיסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיינוי ,

 -ווט רעגילדנהעצ ןעפַאשעג ןערהָאי ענעי ןיא טָאה עיצַאזינַאגרָא עזיד

 טָאה ,קירוצ רחָאו 9-8 טימ טשרע .ףילער רענליוו ן'ראפ ןעראלָאד רעדנעז |



 001 צקירצמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא רפנליוו יד ןופ ףטכישצג יד

 -טימ ןעדעי ףיוא רעלָאד 12 ןופ סקעט ַא טרהיפעגכרוד עיצאזינַאגרָא עזיד

 .ףילער ן'ראפ דילג

 -טלע רעזיד ןופ עימָאנָאיזיפ וד ךיז טָאה ,רעבָא ןָא םייצ רענעי ןופ

 -עמלע יד .טרעדנעעג ןעצנַאג ןוא עקירעמא ןויא עוצאזינַאגרָא רענליוו רעטס

 זייוכעלסיב ןענייז ,רענליוו ענערָאבעג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעוט ער

 ןענעק יוז זַא -- טרעטלערַאפ 'יווַא ךיז ןעבָאה ערעדנַא .ןעברָאטשעגסיוא

 -רעריפ יד זיא םעד ןופ סַאטלוזער סלַא ןוא וויטקַא ןייז טינ רהעמ ןיוש

 רעדניק יוד ןופ טנעה וד ןיא רעבירַא עיצאזינַאגרָא רענליוו רעד ןופ טּפַאש

 וד ןיא סנעטסוימ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדנירג ןוא רעיוב יד ןופ

 טָאמש רעד ןוצ גנואיצַאב םוש ןייק םינ ןעבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןופ טנעה

 | .ענליוו
 טםעטימָאק-ספליה רענליוו ןעטגינייארַאפ ןעדנעריטסיזקע טצעי םעד ןיא

 טינ רָאג ךיז ןעריסערעטניא ןוא ןעסָאלשעגנָא טינ ןעצנַאג ןיא ייז ןענייז

 .עקירעמא ןיא סעיצאזונַאגרָא רענליוו עגירעביא .יד טימ

 . ןוא ,עטסמלע יד ןופ ענווא זוא עיצַאזינַאגרָא וד סאוו ,םעד רעסיוא

 םעד רעסווא ,סעיצאזינַאגרַא רענליו עטסערג יד ןופ ענייא ךיוא יז

 עטסערג וד שיטקַאפ זוא עכלעוו ,גניר רעטייברא 807 שטנערב רענליוו

 עקירעמא ןוא עיצאזינַאגרָא רענליוו

 דעמיינוי, רעד ןופ רערהיפ ןוא רעומ יד זַא ,ןעביולג ךיז טליװ סע

 גנַאל ווזא ,תועט רעייז ןהעזנייא ןעלעוו "ןָאשויאיסָאסא טנעלָאװענעב רענליוו

 ןעלעוו ייז ןוא ,ןעמָאנ רענליו םעד ץלַא ךָאנ טגָארמ עיצאזינַאגרָא רעייז
 ןֹוא החּפשמ רענליוו רעסיורג רעד וצ ןערעקמוא קירוצ ףוס ?כ ףוס ךיז

 ערהוא ראפ ,עיציזָאּפ ענירעהעג רהיא ןעמענראפ טעוװ עיצאזינַאגרָא רעייז

 ןעמָאנ ןעגי'דובכב םעד ןעטלאהנָא וצ ךילכעזטפווה ןוא ןעסערעטנוא ענעגוואי

 רעד ןופ ןעגווא וד ןיא טמענראפ ענליוו טָאטש רעטומ רעזנוא סָאװ

 | .םלעוו רעשידוא רעצנאג

 ןועמש .ווער זוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעגיטציא רעד

 ' | .ןַאמדייז

 .עיפלעדַאליפ ,יטעײטָאפ לעשיפענעב רענליוו
 םעדנירגעג זיא עיפלעדאליפ ןיא יטעיוסָאס לעשיפענעב רעגליוו יד

 | .1800 רהָאי ןיא ןעראוועג

 ןופ טנעדיזערּפ רענעזעוועג ,ןָאסניבור .רד :ןעוװעג ןענייז רעדנירג יד

 .שטיוװָאלרָא ןוא ןייטשניבור ,עדיורב ןנח ,ןיבור דוד ,םולש תירב ןעדרָא

 רעד זיא יטעיוסָאס רעד ןופ רעדילגמימ יוד וצ ףליה עגיטיוזנעגעג

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ דוסי טפיוה

 רעד ףיוא זיא ,1918 רהָאו ןיא המחלס טלעוװ רעסיורג רעד ךָאנ

 -עג טריזינַאגרָא יטעייסָאס רעד ןופ רעדילגטומ עגונווא ןופ וווטאיצינוא

 דוד .,שטיורוה לעקנאו ,אריּפַאש .ב .טעטימָאק ספליה רענליוו א ןערָאװ

 ןוא .סרָאטַאצוניא יד ןעוועג ןענייז ןיבור קחצי ןוא ווָאקלַאפ ,ץעלַאּפ

 ענעדושראפ .גיטעט ןעוועג טעטומָאק ספליה רעד זיא ןעוהָאי עטשרע יד

 -עגקעװַא ןענייז רעדלעג יד ןוא ןערָאװעג טכאמעג ןענייז ןעגנומענרעטנוא

 טקישעג רעדלעג יד ןענייז לָאמ ןעטשרע םעד  .ענליוו ןייק ןעראוועג טקוש

 רעהכָאנ ןוא "טעטומָאק ספליה רענליווג רעקראי וינ םעד ךרוד ןעואוועג

 .אריּפַאש הנוי ,רעוט ןעגיטרָא ןא ןופ סעודַא םעד ףיוא ענליוו ךָאנ טקעריד
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 ןוא ןוא טרינַאוצקנופ טינ גנַאל רעבָא טָאה טעטימָאק ספליה רעד

 .ןעראוועג טרידיווקיל

 .ןילקורכ ווא ןָאשיײאיסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו

 טעדנורגעג זיא ןילקורב ווא ןָאשוואוסָאסא טנעלָאװענעב רענליװ יד

 ,1900 ,רעבמעווָאנ ןעט2 םעד ןעראוועג

 ויטַאיציניא רעד ףווא ןעראוועג טעדנירגעג ויא ןָאשייאוסָאסַא וד

 -ורק .שזד :ןעוועג ןענייז רעדנורג עגירעביא יד ןוא קָאלב םהרבא ןופ

 ,קנַאד םעס ,לעטיק סיאול ,ןַאלּפַאק םעס ,ןעהַאק םעס ,רָאטנַאק .ר ,רעג

 .רָאטנַאק בייא ןוא רענסַארק .ט ,הטימסדלָאג .וו ,רעֶצלעמ םהרבא

 סואול ;טנעדיוערּפ ,רעגירק .שזד :ןעװעג ןענייז עטמאעב עטשרע וד

 / .ראטערקעס ,קָאלב םהובא ןוא טנעדיזערּפ-סייו ,לעמיק
 -טימ 11 ןופ דנעהעטשאב ,טיילסדנַאל רענליוו עפורג רעניילק ַא ןופ

 עכילטע ןופ עיצַאזינַאגרָא רעגליוו עסיורג א ןעסקאוועגסיוא זיא ,רעדולג

 | .רעדילגמימ טרעדנוה

 וז טָאה טריטסיזקע עיצַאוונַאגרָא יד סָאװ טיוצ רעצנַאג רעד רַאפ

 -רעסווא רעד וצ ווס ,רעדילגטומ ענעגווא ערהוא ןוצ יווס חקדצ ליפ ןעבעגעג

 | | .טלעוו רעכיל

 עיצַאוונַאגרָא רעד ןופ טייברַא יד ןערעוו טנעכייצרַאפ ףרַאד לעוצעּפס

 ןעטגונייארַאפ םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא גידנעווז .טייברא ספליה רענליוו רַאפ

 -עג ןָאשויאיסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו יד טָאה ,טעטימָאק ספליה רענליוו

 ַא ןעמונעג טפיוהרעביא טָאה ןוא ןעגנורעיימשייב עכילרהעי עסוורג ןעבעג

 טָאמש רעד רַאפ טייברא ספליה רעד ןיא לייטנַא ןעמַאזקריוו ןוא ןעסיורג

 זוא ,עוצאזינַאגרָא רעזיד ןופ דילגטימ רענעהעזעגנָא ,לעמיק סיאול .ענליוו

 -ליוו ןעטגינייארַאפ םעד ןופ רעציזרָאפ רעד רהָאי עכילטע עטצעל יד ראפ

 .םעטימָאק ספלית רענ

 .(קרָאי וינ) גניר רעטייברא 28 שטנערב רעוויסערגָארפ רענליוו

 -אוועג טעדנורגעג זיא .ר .א 98 שטנערב רעװויסערגָארּפ רענליוו רעד

 רענליו רעטשרע רעד ןעוװועג זיא סָאד .1908 ,ולוי ןעט1 םעד ןער

 .תחפמשמ גניר רעטייברא רעד ןיא שטנערב

 -נגוא 1901 ןיא ןערָאװעג טעדנורגעג עיצאזינַאגרָא ּוד זיא לעניגירָא

 -בָאנ .,ןיואראפ סגנוצימשרעטנוא רעטייברא רעשיסור, ןעמָאנ םעד רעט

 ןוא ןעסקאוורעדנַאנרַאפ ןעביותעגנָא ךיז טָאה גניר רעמייברא רעד יוװ םעד

 -וסור, םעד ןיא זיא ,סעיצאזינַאגרָא טפַאשנַאמסדנַאל ענעדישרַאפ ןעהיצוצ

 לָאז יצ עגַארּפ וד ןענַאמשטנע 'ןיוארַאפ סגנוציטשרעטנוא רעטייברא ןעש

 טנעדנעפעדניא ןעוװיטַאוװרעסנַאק םעד ןָא ןעסילשנָא עיצאזינַאגרָא וד ךיז

 ןטפַאהרעיוד א ךָאנ ןעבָאה רעדילגטימ טעטירָאוַאט יד .םחרבא תירב ןעדרָא
 .גניר רעטייברַא םעד ןא ךיז ןעסילשוצנָא ןעסָאלשַאב ףמאק

 רע טָאה טריטסיוקע שטנערב רעד סאוו רהאי 281 וד ןופ ףיולראפ ןיא

 טָאה ןוא סעיצוטיטסנוא עשיטסילאיצָאס ןוא עלאקידַאד עלַא טצוטשרעטנוא

 .טעטימָאק ףילער רענליוו םעד ןיא טיײבוַאעגטיט טייצ עסווועג א ךיוא

 -עגּפָא ןעצנַאג ןוא רעבָא שטנערב רעד ךיו טָאה ןערהָאי עטצעל יד

 ענייק ןיא טינ ךיז טגילייטַאב ןוא תחמשמ רענליו רעד ןופ טרעדנוז

 שטנערב רעד סָאװ ,טקַאֿפ רעד זיא דנערעיודַאב לעוצעפמס .סעיצקָא רענליוו
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 -ליוו ןעטגונייאראפ ןעדנעריטסיזקע טצוא סעד ןָא ןעסָאלשעגנָא םינ זיא

 | | .םעטימַאק ספליח רענ

 :שטנערב ןופ רעדנירג יד ןעוועג ןענייז רעדילגטימ עדנעגלָאפ יד

 ,קנערפ רעדיוב 'ד ,ןיגלָאװ סירָאמ ,שטיוװַאמַארבא ואשוזד ,קינלָאב ןיבור
 .רעטלָאװ ןוא ןָאסבָאקיישוד .שזד ,ןעוָאו סירָאמ

 .קרָאי וינ ,גניר רעטייברא 43 שטנערב רענליוו
 רענליו רעד ןערָאװעג טעדנירגעג זיא ,1904 ,רַאונַאי ןעט8 םעד

 .גניר רעטייברא 42 שטנערב ,ןיוארַאפ רערענָאיצולַאװער

 -ווא ןעט10 םעד טעדנורגעג עיצַאזינַאגרָא יד ךיז םָאה לעניגירָא

 .ןעטסודנוב רענליוו עפורג ַא ןעוועג ןענייז רעדנורג יד .10029 ,טסוג

 רעבָא ,'ןייארַאפ טרעקעל שריה , ןעפור טלָאזעג ךיז טָאה עיצאזינַאגרָא יד

 -ַאגרָא יד ןעפורנָא ןעראוועג ןעסָאלשַאב זיא ןעכַאוווא עשיטקַארּפ בילוצ

 םעד ןופ ןעבאגפיוא יוד .'ןיואראפ רערענָאיצולָאװער רענליוװ, עיצאזינ

 םעד ראפ ףלוה עלעירעטַאמ ןעפאש ןצ עשיפוצעפס ןעוועג ןענויז ןייארַאפ

 .דנַאלסור ןיא ?"דנוב ,

 -געמאווצ 1908 ןוא זוא ןייאראפ םעד ןופ וויטאיצינוא רעד ףיוא

 טיוצ רענעי ןיא עדנעריטסיזקע עלַא ןופ עיצנעװנַאק ַא ןערָאװעג ןעפורעג

 -ספליח יד ןעריוולאוטנעצ וצ םכיזבא רעד טימ ןענייארַאפ עשיטסידנוב

 -ָאק ןעלארטנעצ ַא ןעפאשעג טָאה עיצנעוונָאק וד "דנוב , ן'ראפ טייברא

 סלַא טָאה ןוא טייברא ספליה עצנַאג יד טרהיפעגנָא טָאה רעכלעוו ,טעטימ

 רעדלעג עסוורג רָאג ןעפאשעג טייברא רעשיגרענע רעזיד ןופ טַאטלוזער

 "דנוב , ן'ראפ

 -ראפ ןעביוהעגנָא רעבָא טָאה רעדילגטיס יד ןופ גנורעטסייגַאב יד

 -ראפ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה רעדילגמימ עשיטקַארּפ רחעמ יד .ןעדנוווש

 ןעביותעגנָא ךיז טָאה סע ןוא לַאזקיש םענעגיוא רעייז ןעגעוו ןעטכַארט

 טָאה גניר רעטייברא רעד .ןיואראפ םעד ןעגוטסעפַאב וצ גנוגעװַאב א

 -םיוא יד ךיז וצ ןעגיוצעגוצ טָאה ןוא ןעסקאוו ןיא ןעטלאהעג טסלאמאד

 זיא םורַא יוזַא ןוא ןעטסידנוב עטרעטסויגַאב יד ןופ ךיוא טייקמאוקרעמ

 -עג ןיואראפ רערענָאיצולָאװער רענליו רעד ,1904 ,רַאונַאי ןעט8 םעד

 שטנערב רענליוו סלַא -- ההתּפשמ גנור רעטייברא רעד ןופ לייט ַא ןערָאװ

 19 טימ ןערָאװעג .טרילָאטסנוא וויא שטנערב רעד .גניר רעמייברא 8

 רעד זוא גָאט ןעגיטנייה ןוא ןעסקאוו ןעביוהעגנָא טָאה רע רעבָא ,רעדילגטימ

 .גנור רעטייברא ןיא עטסנעהעזעגנָא יד ןופ רענווא שטנערב

 -נַא ןעגוטכביט ַא ןעמונעג שטנערב רעד טָאה ףילער רענליוו םעד ןיא

 -טימ רענעהעזעגנָא רעד ןעוועג זיא ףילער ןופ רעציזרָאפ רעטשרע רעד .ליומ

 -עד יד ןופ רענויא סלא ןוא ,ןעהָאק רָאדוויא -- 48 שטנערב ןופ דילג

 -- ןעװעג זיא ענליו ןיא םקישעג טָאה ףילער רעד סאוו ןעטאגעל

 48 שטנערב ןופ דולגמומ א ,סמארבווא ריאמ

 -רָאפ ןעבָאה גניר רעטייברא ןופ ןעמעטימָאק עדנעטלַאװרַאפ יד ןיא

 ןעגי'דובכב א ןעמונראפ לָאמ עלַא גניר רעטייברא 42 שטנערב ןופ רעהעטמש

 .ץַאלּפ

 .ָאנַאקיש ,גניר רעטייברא 178 שטנערכ רענליוו

 ןעראועג טעדנירגעג זיא גנור רעטייברא 8 שטנערב רענליוו רעד

 .1008 ,ראונאי ןעט9 םעד ,ןעטסידנוב עּפורג א ןוּפ



 ןירושי = םימָעי | 04

 -רַא רע'ָאגאקיש רעד ןוא ץַאלּפ םענעהעזעגנָא ןַא טמענראפ שטנערב רעד

 סעינַאּפמַאק ,ןעגנוטענרעטנוא עשיטסילַאוצָאס עלַא .החפשמ גנור רעטייב

 -ערטסוורא עלַא ןיא .שטנערב ןופ טציטשעג ןערעװ םסעיצוטיטסנוא- ןוא

 גורעהעג ךיז טגילײטַאב גנוגעואב רעטייבורא רעשידיא רעד ןופ ןעגנומ

 | .118 שטנערב

 -רִא יד טָאה 1015 ןוא 1910 ןיא סקיורטס רעדיינש עסיורג יוד ןיא

 -ער טימ ,רעקיורטס רעדוינש ,רעדילגטימ ערהיא ןעפלָאהעגסיורא עיצַאזינַאג

 .םיפענעב ןעגיסעמלעג -

 .עיפלעראליפ ,גניר רעטייברא ,289 שטנערב רענליוו

 ןעראועג טעדנורגעג זוא גנור רעמייברא 288 שטנערב רענליוו רעד

 .1900 ,לירּפַא ןעמ1 םעד

 -לעוו ,ןָאסניװעל השמ ןענייז שטנערב ןעזיד ןופ רעדנירג טּפיוה יד

 .טַאלּפ רענויא ןוא ,שטנערב ןופ רעציזרָאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכ

 -רא רעשידיא רעד ןופ ןעטיבעג עלַא ףיוא גיטעמ זיא שטנערב רעד

 םענעהעזעגנָא ןַא טמענרַאּפ ןוא גנוגעואב רעשיטסילאיצָאס ןוא רעטייב

 .החפמשמ גניר רעטייברַא רעיפלעדַאליפ רעד ןיא ץַאלּפ

 -עגּפָא רעבָא רע ויא ,רענליוו ַא לעיציפָא זיא שטנערב רעד שטָאכ

 טָאה ןוא עקירעמא ןיא סעיצאזיונַאגרָא רענליוו ערעדנַא עלַא ןופ טרעדנוז

 .ענליוו טָאטש רעד רַאּפ טייברא ספליה רעד ןיא טגולייטַאב טינ לָאמ ןייק ךיז

 .קרָאי וינ ,ןָאשיײאיסָאסַא טנעלָאװעגעב םידייל רענליוו דעטיינוי

 -נורגעג זוא ןָאשויאיסָאסַא טנעלַאװענעב סידיול רענליוו דעטיינוי יד

 ארָאד .סרמ ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא ,1910 ,רעבָאטקָא ןיא ןעראוועג טעד

 .ךַאמָאס סורָאמ ןוא בולָאג

 -ַאגֹרָא ןעוורפ רעזיד ןופ גנודנירג רעד ןעגעוו גנוטַארַאב עטשרע יד

 ארָאד .סרמ ןופ םָארק ןיא ,1910 ,ינוי טַאנָאמ ןיא ןעמוקענגרָאפ זוא עוצאזונ

 ןוא עיצאזינַאגרָא יד ןעראוועג םעדנורגעג רעבָא זיא לעיציפא  .בולָאג

 .1910 ,רעבָאטקָא

 -אוועג טלהעוורע ןענייז עיצאזינַאגרָא רעד ןופ עטמַאעב עטשרע יד סלַא

 -ערּפ-סייו ;ןאמדייז ןועמש .ווער ,טנעדיזערּפ ראפ :עדנעגלָאפ יד ןער

 בולָאג ארָאד .סרמ ,ןירערושזערט סלַא ; יקסוועשערעש עדלָאג .סרמ ,ןיטנעדיז

 | .םַאז ןוהא רעטערקעפ סלא ןוא

 טפיוה רעד זיא ןָאשויאוסָאסַא רעד ןופ רעדילגמימ יוד וצ ףליה-טסבלעז

 -ונַאגרָא עגיטעטלהָאװ טציטשעג ךיוא ןערעו ,םעד רעסיוא רעבָא ,דוסי

 / .סעיצוטיטסניא ןוא סעוצאז

 ןירעדילגמימ ערעי רעכלעוו טומ ,עסַאק-וול ַא טָאה ןָאשיואוסָאסא וד

 .תואולח עניילק ןעכאמ וצ ןעצונַאב ךיז ןעק

 ןעיורפ רענליוו דעטיינוי םעד טימ ןעדנוברַאפ זיא עיצאזינַאגרָא יד

 -ליוו עדייב וצ ןעגנאלאב להָאצ רעסיורג א ןיא רעדילגטימ סעמעוװ ףילער

 .סעיצאזינַאגרָא רענ

 טגעדיזערּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמדייז ןועמש .ווער
 -נעטש רעד רהָאו 24 עטצעל יד רַאפ זיא ,עיצאזינַאגרָא ןעיורפ רעזיד ןופ

 | .רעטערקעפ רעגיד
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 -עג ןערָאבעג ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ ןופ טהעטשַאב טפאשרעדולגטימ וד

 .רענליוו ןענייז ןערעטלע סעמעוו רעדא ענליוו ןיא ןעראוו

 .ליװזנָארב ןיא יטעײסַָאס וויסערגָארּפ רענליוו

 טעדנירגעג זיא ליוװזנָארב ןיא יטעווסָאס עוויסערגָארּפ רענליוו יד

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא גנודנורג יד .1014 ,ראונאי ןעט8 םעד ןעראוועג

 סגנודנירג יד  .ןילקורב ,וינעווע רעטָאס 04 ,רענייוו ןַאמייה ןופ זיוה

 ןענייז םורַא ךָאװ ַא ןיא ןוא רעדילגמטימ 9 ןופ ןענַאטשַאב זוא גנולמַאזרַאפ

 -ָאהעג טעדגירגעג לעיצופָא זוא ווזַא ןוא רעדילגמומ 6 ךָאנ ןענַאמשעגוצ

 .רעדולגמימ 18 טימ עיצאזינַאגרָא יד ןער
 ליפ יז טָאה ,טריטסיוקע עיצאזינַאגרָא יד סאוו רֶהָאי 20 וד רַאפ

 -להָאו ענעדישרַאפ טצומשעג טָאה ןוא רעדילגטימ ערהיא ןעפלָאהעגטימ

 .םעוצוטיטסנוא ןוא סעיצאזינַאגְרָא עגיטעט

 ,טרינָאיצקנופ טָאה טעטימָאק ףילער רענליוו רעד ןעוו ןערהָאו יד ןיא

 ןעפאשעג טָאה ןוא לייטנא ןעגיטכוט ַא ןעמונעג עיצאזינַאגרָא רעייז טָאה

 ןעטגינויאראפ ןעדנעריטסיזקע טציא םעד ןיא .טלעג ןעמופ עדנעטיידַאב

 -זנָארב ןופ יטעיוסָאס וויסערגָארּפ רענליוו יד זיא טעטימָאק ספלוה רענליוו

 םייברא ספליה רעד ןיא טעטימָאק םעד טפלעה ןוא ןעסָאלשעגנא ליוװ

 : | .ענליוו טָאמש רעד ראפ

 .ןָאטסָאב ,גניר רעטייברא 666 שטנערב רענליו

 ןעראוועג טרילָאטסניא זיא גניר רעטייברא 066 שטנערב רענליוו רעד

 ,1991 ,לירּפא ןעט1 םעד

 סאוו ,גניר רעטייברַא ןופ שטנערב רעטשרע רעד ןעוװעג זיא סָאד

 רעד יוװ םעדכָאנ ,טייטס סטעזושטַאסַאמ ןיא ןעראוועג טרילָאטסניא זיא

 .םיוטס םענעי ןיא ךילצעזעג ןעראוועג זיא גניר רעטייברא

 -ָאטסנוא יד ןוא רעדילגמימ 27 ןעראוועג טרילָאטסניא ןענייז סע

 -עג ,ןיקסַאב .י טימ ,לָאה דרָאפ ןיא ןעראוועג טרהיפעגכרוד זיא ןָאשייל

 ,רָאמאלָאטסניא סלא ,גנור רעטייברא ןופ ראטערקעס לארענ

 .א ,ןָאסניװעל .ט :ןעװעג ןענייז שטנערב ןופ סרָאטַאוצוניא יד

 .קנערפ .ל ןוא לָארָא .ש ,הטימס .שזד ,ןאמקירב .ב ,קאריב .שזד ,רעלדא

 ,רעלדא .א ;רעציזרָאפ ,ןָאסניװעל .מ :ןעוװעג ןענייז עטמַאעב עטשרע יוד

 .ראטערקעס לָאקָאטָארּפ ,ןאמקירב .ב ןוא ראטערקעס סנאנופ

 -סיד רענָאטסָאב ןיא עטסנעהעזעגנָא וד ןופ רענייא זיא שטנערב רעד

 -אוצָאס ןוא עלאקידַאר עלַא טציטש ,ןעטיבעג עלַא ףיוא גיטעט זיא ,טקירט

 עגידעבעל ןוא עוויטקַא ןַא טּפיוהרעביא זיא ןוא סעיצוטיטסנוא עשיטסיל

 .עיצאזינַאגרָא
 -ליוו ןעטגינוואראפ רעקראי וינ םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא זיא שטנערב רעד

 -ָאק םעד ןעפלָאהעגטימ טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ןוא טעטימָאק-ספלוח רענ

 .ענלווו טָאטש רעד ראפ טייברא ספליה רעד ןיא טעטימ

 .קרָאי וינ ,ףילער םידייל רענליוו דעטיײנוי

 ןעראוועג טעדנירגעג זוא ףילער (ןעיורפ) סידייל רענליוו ךעטיינוי רעד

 .סרמ רענעברָאטשראפ רעד ןופ ויטַאוציניא רעד ףיוא ,1998 ,רעבָאטקָא ןוא
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 ןיא ויטקַא ןעװעג ןערחאי עגידרעהירפ יד ןיא זיא עכלעוו ,בולָאג ארָאד

 .ףילער (רענעמ) רענליוו דעטיינוי םעד

 רענעי ןיא טָאה ףילערו (רענעמ) רענליוו דעטיינוי רעד סאוו םעד בילוצ

 עיורפ עגינויא סאוו ,םעד בילוצ ןוא טרינָאיצקנופ טינ גילייוטייצ םייוצ

 ןעגנורחיפ יד םימ ןעדורפוצ ןעצנַאג ןוא ןעוועג טינ ןענייז רעוט ףילער

 רענליוו רעדנֹוזַאב א טלעקיװטנע סָאד ךיז טָאה ,ףילעו רענעט םעד ןופ

 | .ףילער ןעיורפ

 עכלעוו ןופ ,רעדילגטימ 900 םורַא ןופ טהעטשַאב ףילער ןעיורפ רעד

 .םייברא ספליה רעייז ןָא ןערהיפ ןוא וויטקַא ןענייז ליוט עניילק א רָאנ

 -וינוו ןופ ןיטנעדיוערּפ ,ןַאמדייז אדייא
 .(1984) ףילער ןעיורפ רענליוו דעט

 ןעיורפ רעזיד סאוו ןעטפערק עטקנערשַאב וד טכַאוטַאבנא ןיא גודנעמענ
 ןעדעי טפאש ןוא טיײברַא עטוג תמאב ףילער ןעיורפ רעד טוט ,טגָאמרַאפ ףילער

 .ענליוו ןייק טקישעגרעבירא ןערעוו עכלעוו ,דלעג ןעמטוס עדנעטיידַאב רחָאי

 רענליוו ערעדנוזאב ייוצ ןעריטסיזקע קראי ןינ ןיא ןזא ,טקַאפ רעד
 ןעטעטימָאק ףילער עדייב .רעדנעהערפרע ןייק טינ זיא ןעטעטימָאק ףילער

 ראפ ןעלטימ עגירעהעג ןעפאש וצ ןעגנוגנוירטשנָא עכילגעמ עלַא ןעבאמ

 יד ֹוצ ךיז ןעדנעוו ןעטעטימָאק עדייב .ענליוו טָאמש רעטמירָארַאֿפ רעד

 טייחרעגידנעליו טינ ןוא טיײלסדנַאל רענליו ןוא סעיצאזינַאגרָא עבלעז
 : .ןעסיוטשנעמַאזוצ טייצ וצ םייצ ןופ רָאּפ ןעטוק

* = 



 07 עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא רענליוו יד ןופ ץטכישצג יד

 וצ ןעטעטימָאק עדייב ןעכוזראפ עכילטע ןעראוועג טכַאמעג ןענייז סע

 עטגינוואראפ טימ ןוא רעוט ףילער עלא ןערירטנעצנָאק וצ ,ןעגינייאראפ

 -וונ ענליוװ טָאטש יד עכלעוו ןיא טלעג ןעמוס ערעסערג ןעפאש ןעטפערק

 רעד .טשינרָאג טימ ןעזָאלעגסיוא ךיז ןעבָאה ןעכוזראפ עלא רעבָא ,ךיז טגיט

 .ןערילוטיּפַאק טינ ליוװ ףילער ןעיורפ
 ,תוחוכ יד טרעטילּפשוצ ןערעו סע זא ,זיא םעד ןופ טַאטלוזער רעד

 ןעהערדוצסיורא טיוחנעגעלעג עטוג ַא ןעבָאה טיילסדנאל רענליו יד וא

 טערייל ןעדייל ןוא סעיצאוינַאגרָא עדייב וצ ןעגנורעייטשייב ןעבעג ןופ ךיז

 .ענליוו טָאמש יד םעד ןופ
 .סרמ ןעוװעג זיא ףילער ןעיוופ םעד ןופ ןיטנעדיזערּפ עטשרע יד

 ,ןירערושזערט ; רעגרעב אנול .סרמ ,ןיטנעדיזערּפ-עציו ;שטיוװערַאב ילַאמ

 | .בולָאג ארָאד .סרט ,ןיראטערקעפ ןוא רעפיל תרש .סרמ

 םודוול רענליוו דעטיינוי םעד ןופ גנולמאזראפ סגנודנירג רעד ףיוא

 ,בולָאג ארָאד :ןעיורפ עדנעגלָאפ יד דנעזעונא ןעוװעג ןעניוז ףילער

 רתסא ,רעגרעב אנול ,שטיוװערַאב ילַאמ ,רעפיל הרש ,ןירָאטאיציניא יד

 סיאול ןעילול ןוא ליעדוָאר ינעשזד ,רעקעב יביל ,ןיכובאר ַארַאלק ,רעשיפ

 .(בולָאג ארָאד ןופ רעטכָאט)
 רעד טימ ןעדנובראפ לעיציּפָא ףילער רעד זיא ,1998 ,רעבָאטקָא טויז

 סנירעדילגטימ סעמעוו ,ןָאשיײאיסָאסַא טנעלָאװענעב סידייל רענליוו דעטיינוו

 | .סעיצאזינַאגרָא רענליוו עדייב ןיא װיטקַא ןענייז

 זיא סעיצאוינַאגרָא רענליוו עדייב יד ןופ גנודניבראפ עלעיציפָא יד

 םעד ןופ יורּפ ,ףָאדארגָאניו ןילואּפ .סרמ ןופ ןעגנותימַאב יד ךרוד ןעמוקעג

 טָאה ףָאדארגָאנוװ .סרמ .ףָאדארגָאנווװ ףסוו רעגניז רענליוו ןעטסואוואב

 ןוא ןוא ףילער ןעיורפ רענליוו םעד ןופ טייברא רעד ןיא ןעפלָאהעגמימ לופ

 ,םעטימָאק ספליה רענלווו ןעטגינוואראפ םעד ןיא וויטקַא ןעראוועג רעהכָאנ

 .רערושזערט רעד זיא ָאדארגָאנוו ףסוי ןַאמ רהיא ןעכלעו ןופ

 -ראפ ךרוד ענליוו ךָאנ טקישעגרעבירַא ןערעוו רעדלעג עטלעמַאזעג וד

 -עג ןעגעלפ רעדלעג יד ןעוו ,ןעטייצ ןעוװעג ןענייז סע  .ןעלעוװק ענעדוש

 טמוטשַאב ויא רעהכָאנ ,דַאבַאש תמצ .רד ךרוד ךילסילשסיוא ןערעוו טקיש

 ןמלז ,יקסדָאגוװ .רד ,דַאבַאש .רד ןֹופ דנעהעטשַאב טעטימָאק א ןעראוועג

 -עװ סגנעטצעל .וקסנעודאוג רזוע םייח ברה ןוא יקסװָאלטישז .רד ,ןעזייר

 ןיא סעיצוטיטסניא ענעדישראפ יד וצ טקעריד טקישעג רעדלעג עלא ןער

 | .ענליוו

 אדווא .סרמ ףילער ןעיורפ םעד ןופ ןיטנעדיוערפ יד ןיא 1998 טניז

 .ןאמדייז
 .סרמ ,ןיטנעדיזערּפ :ןענייז ףילער ןעיורפ ןופ עטמַאעב עגיטציא יד

 רעד ןופ רעטכָאמ) סיאול ןעיליל .סרמ ,ןיראטערקעפ ;ןאמדייז אדייא
 -קעס לָאקָאטָארּפ ;רעפיל הרש .סרמ ,ןירערושזערט ;(בולאג ארָאד ןירעדנירג

 .ןירג ארָאד .סרמ ,ןיראטער
 יטענ .סרמ ,רעביירשנויפ ַאטרעב .סרמ --- ןענייז סניטנעדיזערּפ-עציוו

 .רעניוו אבוול .סרמ ןוא ,גרעבזניג ַאננַא .סרמ ,לעטעז ןילואּפ .סרמ ,לעּפָאק

 .ןיטנעדיזערפ-עציוו ןערהע ןַא ויא יקסוועשערעש עדלָאג .סרמ

 .ָאגַאקיש ,יטעײסָאס טנעלַאװענעב טרעטסיס רענליוו

 -נורגעג זוא ָאגאקוש ןיא יטעײסָאס טנעלָאװענעּב םרעטסוס רענליוו יד

 ןופ ווימַאוציניא רעד ףיוא ,10298 ,ראורבעפ ןעט12 םעד ןעראוועג טעד



 ןירושי  םיפשי 008

 ַא ויא סָאד טָאװ םעדצָארט .יורפ רענעברָאטשרַאפ ןייז ןוא גרעבניופ סירָאמ

 רעד ןופ רעזייווגעוו ןוא רעבעג-ןַָאמ רעד רעבָא זוא ,עיצאזינַאגרָא ןעיורפ

 יָאֿפ יד ןעטרָאד טמענרַאפ רע .גרעבניופ סירָאמ יטעייסָאס ןעיורפ רענליוו

 .ראמערקעס ץנעדנַאּפסערָאק ןוא לָאקָאמָארּפ סלא סעיציז

 ןעמַאנניא עלא .עיצאזינַאגרָא עגיטעטלהָאװו גניורטש ַא זיא סָאד

 רעד ןיא הקדצ רַאפ ןעהעג ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעגנולהָאצ ענעדישרַאפ ןופ

 .ענליוו טָאטש רעד ןיא טײברַא ספליה ראפ סלייטנעטסרעמ ןוא ָאגאקוש טָאטש

 -ַאגרָא ןעיורפ רענליוו ּוד סָאװ רהָאו 9 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא

 ןוא ענליוו ראפ ןעראלָאד רעדנעזיוט ןעפאשעג וז טָאה ,טריטסיזקע עיצאזינ

 -לעוו ,דַאבַאש חמצ .רד ךרוד ןעראוועג טקישעגרעבירַא ןענייז רעדלעג עלַא

 יד סאוו םעד קנַאד ַא .רעהעטשרָאפ רעיוז ראפ טכַארטַאב ןעבָאה ייז ןעכ

 ןעבָאה ןצ ויז טגנולעג ,שיגרענע ןוא גיטעט ןענייז רעדילגטימ-ןעיורפ

 -סיורא רעדלעג עגימיונ יד ןעפאש ןוא רהָאו א ןעגנומענרעטנוא עכילטע

 | .סעיוצוטיטסניא רענליו עגיטפרעדַאבמיונ יד ןעפלעהוצ

 ,ןילקורב ,ירעליזקַא טנעלָאװענעב םידייל רענליוו

 -נורגעג ןזיא ,ןילקורב ןיא 'ירעליזקָא טנעלָאװענעב סידייל רענליוו יד

 .1020 ,ראונאו ןעט19 םעד ,ןעראוועג טעד

 :ירעליזקוא רעד ןופ רעדנירג יד ןעוועג ןענייז ןעיורפ עדנעגלָאּפ יד
 -רעב ַאנול ,בולָאג עיפָאס ,ןעהָאק ינעשזד ,שטיװַאר ינעפ ,רָאטנַאק ונעשזד

 -ַארבַא יער ,ןייטשדלָאג זואר ,יקסווָאסירק רתסא ,ץיוװַארק '!ונעשוד ,רעג

 ןַאמלעדַא רתסא ןוא ןָאסנעמַאק ַאננַא ,שטיוװָאמ

 רענעמ סעמעוװו ןעיוורפ יד ןופ טלעטשעגנעמאזוצ זוא ורעליזקָא יד

 .ןילקורב ןיא ןָאשייאיסָאסא טנעלָאװענעב רענליו רעד וצ ןעגנאלאב סע

 / ץלופ טציטש ,רעדילגמומ ענעגיוא ערהיא סיורא טפלעה ּורעליזקָא יד

 ןעטגינויאראפ םעד ןָא ןעסָאלשעגנא ךיוא זיא ןוא ,סעיצוטיטסניא הקדצ

 .םייברא ףליה ןייז ןוא סוורא טפלעה יז ןעכלעוו ,טעטימָאק ספליה רעגנליוו

 ,גניר רעטײברַא ,44 שטנערב רענליוו ןופ בולק ןעיורפ

 -עג ןוא גניר רעטייברא 42 שטנערב רענליוו ןופ בולק ןעיורפ רעד
 .רעדילגטימ ןעיורפ 12 טימ ,199/ ,יאמ ןעט11 םעד ןעראוועג טעדנורג

 -רא ןיא ןעבעל םעד ןופ ןעטיבעג עלא ףיוא גיטעמ זיא בֹולֹק רעד
 ןעשינעהעשעג עגוטכוו עלא ףיוא ּפָא ךיוא ךיז טפור ןוא גניר רעטייב
 ,.גנוגעוואב רעמייברא רעשידיא רעד ןופ ןעבעל םעד ןיא

 -ספלית רענליו רעד ןיא גיטעט ןעװעג לָאמ עלַא זיא בולק רעד
 ספליח רענליוו ןעטגונייאראפ םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא גידנעייז ,םיוברא

 | .םעטיטַאק

 .ָאנַאקיש ,יטעײסָאט ךייא דעטיײנוי רענליוו

 -עג טעדנירגעג זיא ָאנאקיש ןיא וטעייסַָאס ךייא דעטיינוי רענליוו יד

 -לוזער ַא זיא עיצַאזינַאגרַא יד .1098 ,רעבמעװָאנ ןעט24 םעד ןערָאװ

 עכלעוו ענווא ,סעיצאזינַאגרָא רענליוו ייוצ ןופ גנוגונויאראפ א ןופ טַאט

 -ולרעדירב רענליוו ןעמָאנ םעד רעטנוא 1905 ןיא ןערָאװעג טעדנורגעג זוא

 -סדנאל רענליוו עּפורג א ןופ טריזינַאגרָא ,ןייאראפ סגנוציטשרעטנוא רעכ
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 ןעמָאנ רעשימווח) גרעבניופ ןימינב ןוא גרעבניופ סירָאמ טוימ שארב ,טוול

 יד .גרעבניופ סירָאס ןעוועג ויא טנעדיזערּפ רעטשרע רעד .(ןוקסארט ---

 ,רעבמעצעד ןעט98 םעד ןעראוועג טעדנירגעג זיא עיצאוינַאגרָא עטייווצ

 רעדנירג יד ןיואראפ טנעדנעפעדנוא רענליוו ןעמָאנ םעד רעטנוא 8

 סלא  .ןָאטבָאקיישזד .ח ןוא סירָאמ ,לעגיא השמ ,ןָאדרָאג .? ןעוועג ןענייז

 .רעקיירב .7 ןעראוועג טלהעוורע זיא טנעדיוערּפ רעטשרע

 יד ףיוא ןעראוועג טעדנורגעג ןענייז סעיצאזינַאגרָא רענליוו עדייב

 -קנארק ןופ לאפ ןיא ןערעדנא םעד רענייא ןעציטש וצ -- תודוסי עבלעז

 ןעבָאה סעיצַאזינַאגרָא רענליוו עדייב סָאװ םעד בילוצ .טיונ ןוא טייה

 -עואב ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה -- ןעליצ ןוא ןעבַאגפיוא עבלעזיד טַאהעג

 -נוומעג ןופ םַאמלוזער סלַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןעגינווארַאפ וצ גנוג

 ןופ גנוגונויארַאפ עלעיציפָא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןעגנולדנַאהרַאפ עכולטפאש

 עטגונווארַאֿפ יד ןעבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה ןעמ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עדייב

 -וזערּפ רעטשרע רעד .יטעייסָאס דויא דעטיינוי רענליוו -- עיצַאזינַאגרָא

 .רַאכַאס סלראשט ןעוװעג זיא יטעויסָאס רעיינ רעד ןופ טנעד

 -.םימ יוד סָאװ םעד טימ טנעגונאב טינ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד

 -עג ךיוא ןעבָאה רָאנ ,ןעטיפענעב ענעדישראפ ןעגָארקעג ןעבָאה רעדילג

 -עג ןעבָאה ןוא סעיצוטיטסנוא רענליוו ,/סָאיַאה , וד ,?טרָא; םעד טציטש

 ןעפאשעג ָאנאקיש ןוא סעיוצאזיונַאגרָא רענליוו ערעדנַא םימ ךילטפַאשניימ

 ,טייברַא-ספליה רענליוו רַאפ ןערַאלָאד רעטנעזיוט

 ,קרָאי וינ ,גניר .ברא ,4607 שטנערב רענליוו ןופ בולק ןעיורפ

 טעדנירגעג זיא .ר .א 807 שטנערב רענליוו ןופ בולק ןעיורפ רעד
 .1998 רעבמעווָאנ ןעמש7 םעד ןערָאװעג

 וויטאיצונוא רעד ףיוא ןערָאװעג טריזינַאגרָא זיא בולק ןעיורפ רעד

 -לָאג סקַאמ טרהיפעגכרוד טָאה ןָאשיילָאטסניא יד .ר .א 807 שטנערב ןופ

 ,שַא ווָאר ןוא ,20/ .רב ןופ טעטימָאק וויטוקעזקע ןופ רעציזרָאפ ,גניד
 טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס ןופ ןירעטלַאװראפ ןוא 807 .רב ןופ ןירעדילגטימ

 .(םלוע תיב)

 סגנודנירג רעד ףיוא בולק םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז ןעבָאה ןעיורפ 5

 ,גנולמַאזרַאפ

 יקעב ןעװעג זיא גנולמאזראפ סגנודנירג רעד ןופ ןירעציזרָאפ סלַא

 ,רעלדַא עיפָאס :ןעוװועג ןענייז בולק ןופ עטמַאאב עטשרע ּוד .רעניוו

 .ןירַאטערקעס לָאקָאמָארּפ ןיוטשּפע ןילואּפ ןוא ,ןיראטערקעס סנַאנוּפ

 -רעדילגמימ וד ךיז טָאה טריטסיוקע בולק רעד סָאו רהָאי 6 יד רַאפ

 שמנערב ןופ ןעגעוו יד ןיא טהעג בולק רעד .טרעסערגרַאֿפ דנעטיידאב טפאש

 טציטש ,ןעגנומענרעטנוא גניר רעטייברא עלַא ןיא ךיז טגולייטַאב ,7

 -נֹוא עשיטסילַאיצָאס ןוא עכילטפאשלעזעג עלַא ןיא ןעמָארטרַאֿפ זיא ןוא

 .עיצַאזינַאגרָא ןעיורפ עגידעבעל ַא טּפיוהרעבוא זיא ןוא סעיצוטיטס

 ןעיורפ םעד ךרוד זַא ,טקַאֿפ םעד ןעלעטשטסעפ וצ דנעהערפרע זוא סע

 לעסיב עשבוה ַא ןעגָארקעג ןעיורפ יד ןופ לייט עסיורג ַא ןעבָאה בולק

 5867 שטנערב רענליוו רעד טָאה םעד ךרוד ןוא גנורהַאפרע סנָאיצַאזינַאגרָא

 .רעוט ענעבעגרעביא ןוא ענערהַאפרע ןעגָארקעגוצ .ר .א

 -רעטנוא (לעשַאט) עכילטפאשלעועג טפָא ץנאג טרישזנַארַא בולק רעד

 ןופ רעדילגמימ יד ךיוא ןעדַאלעגנויא ןערעװ סע עכלעוו וצ ןעגנומענ-
 .סעיסוקסיד ןוא ןעטרעצנָאק ,סעיצקעל ּפָא ןעטלַאה ,שטנערב
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 -ליוו ןעטגינויארַאפ םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיוא זיא בולק ןעיורפ רעד

 .טיוברַא רעניטכיוו ןייז ןיא טעטימָאק םעד טפלעה ןוא טעטימָאק-ספליה רענ

 ,קרָאי וינ ,גניר רעטייברא ,373 שטנערב רענליוו

 ןערָאװעג טעדנורגעג זוא גניור רעטייברַא 272 שטנערב רענליוו רעד

 .19280 רעבמעטּפעס ןעט27 םעד

 -וצנוא עּפורג ַא ןופ ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאוצ זוא שטנערב רעד

 ןעסיורג םוצ טגנאלאב גנַאל ןערהָאי ןעבָאה עכלעוו רעדילגטימ ענעדורפ

 .807 שטנערב רענליוו

 טָאה רעדילגטימ עגינייא סָאװ ,םעד ןופ סָאד ךיו םָאה ןעביוהעגנָא

 ןעבָאה ייז ןוא רעטער-סקלָאפ ןופ עילָאר יד ןעלוּפש וצ טלָאװראפ ךיז

 -רעד זיא סע .שטנערב ןופ עיצארטסינימדַא יד ןעריקַאטַא וצ ןעגנַאפעגנָא

 רעגַאל ןייא ,ןערעגַאל ייווצ ןעפַאשעג ךיז ןעבָאה סע זַא ,טייוו יוזַא ןעגנַאג

 ןוא ,שטנערב ןופ רעדילגטימ ןעסַאמ עטיורב יד ןעטָארטראפ טָאה רעכלעוו

 ,ןעטנעמעלע ענעדירפוצנוא עלַא ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ --- רעגַאל רעטייווצ א

 רַאֿפ טריטיגַא םינ ןעבָאה ,עמרָאפטַאלּפ ןייק טַָאהעג טינ ןעבָאה עכלעוו

 -ידערקסיד וצ -- לוצ ןיוא טַאהעג ןעבָאה עכלעוו רָאנ ,ןעּפיצנירּפ ענייק

 .עוצארטסינימדַא יד ןעריט

 ךילריטַאנ טָאה רעוָאלנעּפיצנורּפ ַא ןוא עמרָאפטאלפ ַא ןהָא ףמַאק ַא

 -עג טָאה עיצארטסינימדַא יד .ןעדָאב ןעטנוזעג ןייק ןעבָאה טנעקעג טונ

 ןעסָאלשאב ךילדנע טָאה ןוא ץענערג ןעסיוועג ַא זיב עיציזָאּפָא יד טעדלוד

 .ןערינילּפיצסיד וצ עפורג רעד ןופ רערהיפנָא יד

 עכילטע ןענייז .ר .א ןופ סיִפָא לארענעג םעד ןופ גנומיטשוצ רעד טימ

 מַאטלוזער סלַא ןוא ןערָאװעג טרינילפיצסיד וויטַארטסינומדַא עּפורג רעד ןופ

 טעדנורגעג ןוא 807 .רב ןעזָאלרַאפ רעדילגמימ 28 ןופ עפורג ַא טָאה ,םעד ןופ

 ,818 שטנערב םעד

 ווזַא .ןענואועג ליפ רעייז םעד ךרוד טָאה 26/ .רב רענליוו רעד

 .רב ןוא ךיז טָאה ,שטנערב םעוינ םוצ רעבירַא זוא עפורג יוד יװ לענש

 סעיציזָאּפ יד ןעליפסווא וצ טייקגיטעמ עגיטפַאהרעביפ ַא ןעביוהעגנָא 7

 -ניירא שטנערב רעד טָאה 1991 יַאמ ןעט1 םעד זיב ןוא ענעזָאלרַאפ יד ןופ

 -עג םעד ךרוד טָאה שטנערב רעד .רעדולגטומ עיינ 200 רעבוא ןעמונעג

 סקַאמ ,רעדילגטומ עטסנעהעזעגנָא ענייז ןופ םענויא רַאֿפ עוויר ַא ןענואוו

 רעד ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא רהָאֹו םענעו ויא סע ואוו ,ןעיוו ךָאנ ,גנודלָאג

 רעד טָאה םעד רעסיוא ןוא ,סערגנָאק רעשיטסילַאוצָאס רעלַאנָאוצַאנרעטנוא

 ןיא ןָאשנעװנַאק .ר .א רעד וצ ןעטַאגעלעד-ןערחע יירד טָאהעג ךווא שטנערב

 .ןָאמגנושַאוו

 -עגמוא טייצ רעד ךרוד ךיז ןעבָאה 278 .רב ןֹופ רעדולגטומ עגיניוא
 גיטעמ ןערָאװעג ויג סָאד ןופ ןענייז ןוא םייה רעטלַא רעייז ןיא טרעק

 .שטנערב םוצ לַאיָאל ןוא

 .ענליוו ישנַא תסנכח תיב

 גנור רעטייברַא ןופ שטנערב רענגליוו ַא רעסווא טגָאמרַאפ עיפלעדַאליפ

 ,"ענליוו וׁשנֲא תסנכה תיב, להחוש רענליוו ַא ךווא ןיוארַאפ רענליוו ַא ןוא

 -עמעס ענעגייא ןַא טָאה להוש וד .טירטס ןייּפ 20 ןיא ךיז טנופעג עכלעוו

 .(םלוע תיב) ורעט
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 .שוד .נ ,קרַאונ -- םנעמ גנַאי רענליוו |

 קרַאונ ןוא וטעויסָאס סנעמ גנָאי רענליוו יד ןעוו ,טינ ןעסייוו רימ

 וד טלעטשעגוצ טינ טָאה עיצַאזינַאנרָא יד לייוו ,ןעראוועג טעדנורגעג זוא

 ' .עטפנוקסיוא ץגיטיונ

 -ויאראפ םעד ןעפלָאהעגמימ ליפ רהעז רעבָא טָאה עיצַאוינַאגרָא עזיד

 ןוא סעינאּפמאק עלַא ןוא קראו ןונ ןיא טעטימָאק-ספליה רענלווו ןעטגינ

 .םרחיפעגכרוד טָאה טעטימָאק רעד סאוו ןעגנומענרעטנוא

 ,ןייאראפ םגנוציטשרעטנוא ןעקנַארק םידייל רענליוו רעטשרע
 ,שזד .נ ,קרַאונ

 רעד .עטפניקסיוא ןעלעטשוצוצ םלהעפראפ ךיוא םָאה עיצאזינַאגרָא עזיד

 רענליוו ןעטגינויאראפ םעד ןעפלַאהעגמימ ליפ רעבָא טָאה ןייאראפ ןעוורפ

 ,טייברא ףילער ןייז ןוא קרָאו וינ ןיא טעטימָאק ספלוה



 .קסנעװיא .מ

 ,ףילער רענליוו םעד ןופ עטכישעג יד

 (טנטימָאק טפליה רענליוו רצטניניײארַאפ)

 ןעדיא סאוו ,עכָאּפע רערעווש רעד ןיא לעטיּפַאק ןענוטכווו א רהעז

 -'רעמַא סאוו ,עצימש יד זיא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ךרוד טציא ןעבעל

 ןוא המחלמ טלעוו רעד ןופ תונברק 'ד ראפ ןעפַאשעג ןעבָאה ןעדיא רענַאק

 .החמחלמ רעד ןופ ןעשינעהעוװכָאנ יד ןענייו סָאװ ,ןעשינעלסיירטוצ יד ןופ

 ןיב םרופש לארשי םע ךורב שודקה השע הקדצ , :טגָאזו ךדומלת רעד

 ויז טָאה רע סָאװ ,ןעדיא טימ ךַאז עטכערעג א ןָאמעג טָאה טָאג) ?תומואה

 ןופ סיוירק ןערעווש ןעגיטציא םעד ןיא .(רעקלעפ יד ןעשיווצ טוירּפשוצ

 םעד ןופ טייקגיטכיר יד טגייצעגסיורַא ךיז טָאה עטכישעג רעשידיא רעד

 -עג ייז ןערעוו ,דנַאל ןווא ןיא טכעלש ןעדיא זוא  .לעטרעוו ןעשידומלת

 רעייז ןעבָאה ןעדוא רענאקירעמא .רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעדיא ןופ ןעפלָאה

 ,דנאה רעטיירב ַא םומ ןעגָארטענייב קלח

 ,ףליה רעד ןעגעוו טייקרַאבקנַאד טימ ןעדייר ןעדיא עשיאייּפָאריוא

 ןופ ,,עטימַאק ןָאשויבירטסיד טנוָאשוד , רעד ןופ ןעגָארקעג ןעבָאה ויז סָאװ

 וד .סעיצַאזינַאגרא עלַאנָאיצַאנ ךָאנ ןוא ,/טרָא, ןופ ,,ףעילער סלעּפיּפ

 -ָאוצַאנ וד רעסיוא .רוטלוק עשידיא יד טעװעטַארעג ךיוא טָאה ףליה

 ,ןעטפַאשנַאמסדנַאל וד טליפרע בוח רעייז ךיוא ןעבָאה סעיצַאזינַאגרָא עלַאנ

 טקעריד ןעבָאה סָאװ ,טעטש עסיוועג ןופ ןעניוארַאפ יד ןופ רעדילגטימ יד

 .ןעמוק ייז ןענַאװ ןופ טעטש ֹוד ןעפלָאהעג -

 -רִא יד ןעמענראפ ,םעטש ענעדישרַאפ ןופ ןעטפַאשנַאמסדנַאל ןעשיווצ

 רענליו .ץַאלּפ ןעגי'דובכב א רהעז טוילסדנאל רענליוו ןופ סעיצאזינַאג

 .םזימָאירטַאּפ ןעלַאקָאל רעייז םוימ סיוא ךיז ןענעכויצ םיילסדנַאל

 ,םיל רבעמ ןערָאװעג ןעפרָאװרַאֿפ ןענייז סָאװ ,ענליוו ןופ רעדניק יד

 ווז ."לארשיב םאו ריִע , ,עילָאּפָארטעמ עשידיא יד ,ענליוו ךָאנ ןעקנייב

 -עגמורַא דוא ענליוו עכלעוו טימ ןעטפַאשדנַאל ענהעש 'וד ךָאנ ןעקנייב

 ןוא סָאװ ,טיײיקמירָא רענליוו רעד ךָאנ וליפַא ךָאנ ןעקניוב ייז .טלעגנור

 ,ףמַאק ןופ טָאטש יד ,ענליוו ךָאנ ןעקנויב ייז .םוילַאעדיא ןופ טנהעשַאב

 / -ווצ ערעוװוש יד ןיא ענליוו ןעסעגרַאפ טינ ןעבָאה ויז .רוטלוק ןוא הרות

 .רעביא טבעל ענליוו סָאװ ,ןעט
 ןיא טקישעגרעביא טיילסדנַאל רענליוו יד ןעבָאה דלעג ןעמוס עסיורג

 רעד .ןעכָארבעגסיוא טָאה המחלמ יד טניז רהחאו 90 עטצעל יד רַאפ ענליוו

 .ןעגנואוטפיוא עסיורג ןענעכייצרַאפ וצ טָאה ףילער רענליוו רעמריזינַאגרָא

 רעד .סעיצוטיטסניא עש'להק ןעפלָאהעג רָאנ טינ טָאה ףילער רענליוו רעד |

 ןעבָאה ןעשנעמ עטַאװורּפ סָאװ רעדלעג זַא טריזינַאגרָא ךיוא טָאה ףילער

 ןוא ןעטסגיליב םַא ןערעוו טלעטשעגוצ ןעלָאז םיבורק ערעייז וצ טקושעג
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 -נעצ טעװעטַארעג טָאה ףילער רענליוו רעטריזינַאגרָא רעד .ןעטסלענש םא

 וד וא ןעזָאלרעד טינ ןוא עציטש עטַאװורּפ ןופ רעלָאד רעדנעזיוט רעגילד

 יד ןיא טשרעהעג סָאה סָאװ ,סָאַאכ םעד ןיא ןערעוװו ןענורוצ לָאז עציטש

 .סעוצַאלוקעּפס "אטוילַאװ, בילוצ דלעג עשידנעלסיוא ןופ ןעסרוק

 .ףילער רענליוו ןופ גנוהעטשטנע יד

 -ַאירעּפממיא ןעשיווצ ןעראוועג טרהופעג ווא סָאװ ,המהלמ רעד ןיא

 ןעדיא עטסיומ יד .ןעטסיימ םא ןעטילעג ןעדיא ןעבָאה ,תוכולמ עשיטסיל

 .טרעקַאלפעג טָאה המחלמ יד ואוו ,טעטש דנַאר וד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה

 ערעייז ףיוא ןעבָאה ןעדיא עשינעמור ,רענַאוצילַאג ,עשיליופ ,עשיווטיל

 -ַאֹפ ןענייז ןעדוא .המחלמ רעד ןופ ןעשינעקערש יד ןעגָארטעגסיוא סנעקור

 -ַאב ןעדיא עשיסור יד ןעבָאה ןעלארענעג עשיסור יד .ןעראוועג טרימָארג

 ןיא טבעלעגרעביא ליפ טָאה ענליו .םיאנוש ערעייז יווװ ,רעגרע טלעדנאה

 רעשטייד רעד ןופ ןעטייצ יוד ןיא ךָאנרעד ןוא המחלמ רעד ןופ טויצ רעד

 .עוצַאּפוקא
 עכילקערש יד ןעגעו ןערעה וצ ןעגנאפעגנָא ןעמ טָאה ןעטיוו עלַא ןופ

 ןעגנאפעגנָא ךיז ןעבָאה תורצ יד .ןהעטשוצסיוא ןעבָאה ןעדיא סאוו ,תורצ

 וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןעמ .ןעכַארבעגסיוא זיא המחלמ יד יוו ,םעדכָאנ ךוולג

 ןעבָאה ןעדיא רענַאקירעמַא .תונברק המחלמ עשידיא וד רַאפ דלעג ןעלמַאז

 .ףליה רַאפ ךיז ןעריוינַאגרָא וצ ןעגנאפעגנָא

 -סיוא םעד ךָאנ ןעמטַאנָאמ עכולטע ,1914 ,ןעמ17 םעד רעבמעווָאנ ןיוש

 ןעזעלעגרָאפ זוא ,807 שטנערב ןופ גנוטימ ַא ייב ,המחלמ רעד ןופ ךורב

 םָאה ןעמ ןעכלעוו ןיא ,עיצאזינַאגרָא-ספליה ַא ןופ טפורשוצ ַא ןעראוועג

 .עמוס עסיוועג ַא טגיליװַאב ןעבָאה רעדילגמימ יד  .ףליה ךָאנ טרילעּפַא

 טנעהָאנ ךיז טנופעג ענליוו וא ,טכַאמעג םאזקרעמפיוא טָאה דולגטימ ַא

 ךיז טיילסדנַאל רענליו ןופ טכילפ יד רעבירעד זיא סע ןוא רעיופ םוצ

 ןעבָאה רעטרעװו יד .טקעריד ענליוו ראפ ףליה ןעפאש וצ ןעריוינַאגרָא וצ

 ןעסָאלשַאב ןעבָאה 807 שטנערב ןופ רעדילגטימ יד ןוא גנוקריוו ַא טַאהעג

 וצ רענעלּפ ןעטייברַאסיוא לָאז רעכלעוו ,טעטימָאק ַא ךיולג ןעדיזינַאגרָא וצ

 -ילקעגסווא ךיוא ויא גניטימ ןעבלעזמעד ףיוא .ענליוו רַאפ ףליה ןעפַאש

 ןעמענ וצ ךיו ךיולג סעיצקורטסניא טימ טעטימָאק רעד ןעראוועג ןעב

 עגיטעט עדנעגלָאפ ןיירַא ןענייז טעמימָאק םעד ןֹוא  .טייברַא רעד רַאפ

 ,ןַאמדלָאג דיווייד ,ץכ ווייד ,גנידלָאג סקַאמ :807 שטנערב ןופ רעדילגטימ

 ,גרעבדלָאג ,יקסווָאנוסא .

 ךיו ןעמ טָאה גנוציז רעד ףיוא .גנוציז ַא טַאהעג טָאה טעטימָאק רעד

 ,גנור רעטייברא 48 שטנערב ןופ דילגטימ ַא ,ןהָאק רָאדיזיא זַא ,טסואוורעד

 טימ ןעגנולדנאהראפ ןעגנאפעגנָא עװװיטַאוציניא רענעגייא ןייז ףיוא טָאה

 סע .עיצקא-ספליה ַא ןעגנאפוצנָא סעיצאזינַאגרָא רענליוו ןופ רעהעטשרָאפ

 ןוא טגונויאראפ ןיוז לָאז םייברַא יד זא ןעראוועג ןעסָאלשאב רעבָא ןיא

 טָאה טעטימָאק רעד .תוירחא ענעגייא ןייז ףיוא ןָאמ לָאז רעדעי טינ

 ןוא גניר רעטייברא 44 שטנערב ןעכוזאב וצ ןעטאגעלעד זעבילקעגסיוא

 .סעוצאזונַאגרָא רענליוו ערעדנַא

 סלא ןוא ןענוואראפ רענליוו עטסיימ יד טכוזאב ןעבָאה ןעטאגעלעד וד

 ןעמוקעגרָאפ רעבמעצעד ןעט0 םעד זיא ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ןופ טַאטלוזער

 ףיוא .סעיצאזינַאגרָא רענליוו עגונויא ןופ רעהעטשרָאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא
 א
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 רענליוו ןעפלעה וצ טעטימָאק א ןעראוועג טעדנורגעג זיא ץגערעפנָאק רעד
 רעגילייװטייצ ןעראוועג טלהעוװורע זיא ןעהָאק רָאדוזוא תונברק המחלמ
 -ערקעס רעגילויוטייצ ןעראוועג טלהעוװרע זיא ץאק וװייד ןוא ןַאמרעשט
 ,ייוודָארב טסיא 906 ןיא ןעראוועג ןעטלאהעגּפָא זיא גניטימ רעד  .רעט
 | ,קרָאו ןינ

 ןענווז סע .טיובוא רעד וצ ןעטָארטעגוצ ךיולג זיא טעטימָאק רעד
 .ןענוואראפ טפַאשנַאמסדנַאל רענליו עלא וצ ףירב ןעראוועג טקישעגסוורא
 וא ,ןעזיװװעגנָא טרעוו ,1914 ,רעבמעצעדיו ןעמב םעד טהיטַאד ףירב א ןיא
 ןעלטימ ןעגופעג וצ, ןעראוועג טריזינַאגרָא ןווש ווא טעטימָאק ףילער ַא
 -עפנָאק ַא טפורראפ טעטימָאק רעד "תונברק המחלמ רענליוו ןעפלעה וצ
 ,1914 ,רעבמעצעד ןעט19 םעד ףיוא סעיצאזינַאגרָא רענליו עלא ןופ ץנער
 -עלעד 8 וצ טגיטכערַאב זיא עיצאזינַאגרָא עדעי .לָאה ?טסטרעוורָאפ , ןיא
 .ןעטאג

 .עסערּפ רעד ןיא ףורפיוא ןַא טכילטנעפערַאפ ךיוא טָאה טעטימָאק רעד
 עלַא; ןוֿפ טכולפ יד זיא סע וא ,ןֵעווװעגנָא טרעוו ףורפיוא םעד ןיא
 -ָאנ םעד רַאפ ךיז ןעגינוואראפ ןצ קראו ןונ ןופ סעיצאזינַאגרָא רענליוו
 ךיוא ןעפראד רימ, ."דנָאפ ןעכילטּפַאשניימעג ַא ןעפאש וצ קעווצ ןעלעב
 ,ןענויאראפ ערעדנַא וצ ןעגנַאלַאב עכלעוו ,טיילסדנַאל רענליוו יד ןעגעװַאב
 ןוא טומ . . . גנומענרעטנוא רעזיד ןיא ןעפלעה ונוא ןעלָאז ווז זא
 טיילסדנאל רענליוו עלא ןעשיווצ םערוטש ַַא ןעכאמ ןעפראד רימ ,טרָאװ
 רעטלַא רעד ןיא טיילסדנַאל ערעזנוא ןעלָאז . . .דנאל ןעצנַאג ן'רעביא
 ."'גיביוא ףיוא ןעסירעגּפָא טינ ויז ןופ ןענייז רימ זא ,ןעלהיפ םייה

 /8 וצ ןעקוש וצ סעיצַאזינַאגרָא רענליו ףיוא טרעדָאפ ףורפיוא רעד
 .1914 ,רעבמעצעד ןעט19 םעד ץנערעפנָאק רעד וצ ןעטאגעלעד

 : ףורפיוא ן'פיוא ןעבירשעגרעטנוא ןעוועג ןעניוז סעוצַאזונַאגרָא עדנעגלָאפ
 .ןָאשיואיסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיינוי

 .ןילקורב וװָא ןָאשייאיסָאסא טנעלָאװענעב רענליוו

 .גניר רעטייברא ,48 שטנערב רענליוו

 .גנור רעטייברא ,20/ שטנערב רענליוו

 ,גניר רעטייברא ,164 שטנערב סידוול רענליוו

 .בולק דנעגוי רענליוו

 .ןאמרעשט רעגולייווטיוצ ,ןעהָאק רָאדוזוא

 .ראטערקעס רעגולייווטווצ ,ץַאק ווייד

 רעד זיא ,טעדנירגעג ךיז טָאה ףילער רענליוו רעד ןעוו ,םוטָאד רעד

 ,רעבמעצעד ןעט19 ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא .1914 ,רעבמעצעד רעטס

 -ָאװ רָאּפ יוד טריזינַאגרָא גידנעטשלופ ףילער רעד רעבָא ךיו טָאה ,4

 םילער רענליוו רעד טָאה ,ןעמ18 םעד זיב רעבמעצעד ןעט6 םעד ןופ ןעכ

 רעד ךיז טָאה רעבמעצעד ןעט19 םעד .רעטקַארַאכ ןעגילייווטויצ א ןעגָארטעג

 רעגילייוטייצ רעד .עטמַאעב עטנענַאמרעּפ טימ טריוינַאגרָא ףילער רענליוו

 רעטנענַאמרעּפ סלַא ןערָאװעג טלהעוװרע זיא ,ןעהָאק רָאדיזיא ,ןַאמרעשט

 -סורד .? רָאטקָאד ןוא ,ראטערקעס רעטנענַאמרעּפ -- ץאק ווייד } ןַאמרעשט
 .רערושזערט רעטנענַאמרעּפ -- ןיק

 וד, -- ףור ן'פיוא ןעפורעגּפָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סעיצאזינַאגרָא וד
 ,,/ןילקורב ווא ן'ססא טנעלָאװענעב רענליװ, ,'ן'ססא רענליוו דעסשוונווי

 43 שטנערב ןוא .ר .א 2867 שטנערב ,"ן'ססא טנעלָאװענעב סידיול רענליוו



 15 ףילפר רשנליוו םַױד ןופ שטכישפשג יד

 .ןעטאגעלעד סלא רעדילגטימ עטסװיטקַא ערעייז טקישעג ןעבָאה -- .ר .א

 רענליו רעד ןעראוועג טלעטשעגנעמאזוצ זוא ןעטאגעלעד עװיטקַא יד ןופ

 םיוצ טרעּפּפָאעג ןעבָאה טעטימָאק ןופ רעדילגטימ יד .טעטימָאק ףילער

 זיא ףילער רענליוו רעד .גלָאפרע ןא ראפ טייברא יד ןעכאמ וצ הימ ןוא

 וד ראפ ןָאטעגפיוא ליפ טָאה ןוא עיצוטיטסנוא עגיטכיוו ַא ןעראוועג

 -עהעװכָאנ ערחוא ןוא המחלמ טלעוו רעשיטסילַאירעּפמיא רעד ןופ תונברק

 ;ןבו יב | .ןעשונ

 ךיוא זוא ,1014 ,רעבמעצעד ןעט19 םעד ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא

 -קַא יד ןופ דנעהעטשַאב ,םעטימָאק ווימוקעוקע ןא ןערָאװעג ןעבילקעגסווא

 -כיו 'וד ןעטלַאװרַאפ וצ עיצַאזינַאגרָא רעדעי ןופ רעדילגטימ עטסוויט

 | | .טויברַא עגומ

 ןופ טייבוא רעד ןוא טנעכייצעגסווא ךיז ןעבָאה 807 שטנערב ןופ

 ווייד ןוא ןיילק .שוד ,ץטיר ,ּפָאקס .מ ,ןַאמדלעפ םעס ,גנידלָאג סקַאמ ףילער

 -וצ ךיוא ןעק ,ר .א 2 שטנערב ןופ דילגטימ ַא ןַאד ,גרעבזניג .ר .ץַאק

 ןעװעג סלאמאד ךיוא ןיוש זיא רע .807 שטנערב םוצ ןערעו טנעבערעג

 ןעפלָאהעג טָאה רע ןעכלעוו ,807 שטנערב ןיא ןעצראה ןעצנאג ןיוז טימ

 .ןעדנירג

 רָאדיזוא טויברא ףילער ןיא וויטקַא ןעועג ןענייז 48 שטנערב ןופ

 -ָאלאוו סירָאב ;ןענומרעט עגינייא ראפ ףילער ןופ ןאמרעשט ןעהָאק

 ו .רעברַאפ ןוא ליזנעּפ ,סטהארבייא .מ ,ץטיוו

 -קָאד גוטעט ןעוועג ןענייז ן'ססא טעלָאװענעב רענליוו דעטיינוי ןופ

 ןופ רערושזערט ןערחאי עגנַאל ראפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיקסורד רָאט

 ,ץיווָארָאה .וו ,ךַאמָאס ,םולבנעזָאר .א ,יקסלָאדָאּפ דוד ; ףילער רענליוו

 .שוריב ןוא סעפַאר

 -עג ןעבָאה ויז .טויברַא ףילער ןיא טגיליײטַאב ךיז ןעבָאה ןעיורפ ךיוא

 ןעיורפ עגיטעט וד ןופ .סעטימָאק ןוא ןעגנומענרעטנוא עלַא ןיא ןעפלָאה

 -ויל דעטיינוי רענליוו ןופ ןיטנעדיזערּפ ,יקסוועשערעש .סרמ ןעוועג ןענייז

 לומעז .סרמ ,ןַאמדייז .סרמ ,ידיורב .סרמ ,ןייטשניוו .סרמ ; ן'ססא סוד

 ' .רעניוו .סרמ ןוא

 רעד סאוו ,ןעוהָאו וד רַאפ ףילער ןופ רעדילגטימ עגיטעט יד ןופ

 טַאגעלעד רעטשרע רעד ,שזרוב .שט ןעוועג ןענייז ,טריטסיזקע טָאה ףילער

 רעסיוװעג ַא רַאפ ףילער ןופ ןַאמרעשט ,יקסרימ .ו ;ףילער רענליוו ןופ

 -וג רָאטקָאד ,ץיוורוה .וו ,ָאקשטַאולק רָאשקָאד ,סענַאדַאב רָאטקָאד ; טווצ

 ,סעפַאר .סרמ ,ןיקסעּפ רָאטקָאד ,ןיאגאמ רָאטקָאד ,קילַאנַא .סרמ ,שטיווער

 רָאטקָאד ,ןייטשנייו .סרמ ,םולבנעזָאר .א ,ווָאנטאר רָאטקָאד ,ןילָאגאר .ה

 װָא ן'ססא טנעלָאװענעב רענליוו ןופ טנעדיוערּפ ,לעמיק ,ןאמרעקוצ

 ןוא ןאילוד .סרמ ,אקסוואסָאק ,רעקַאנעמ ,ךַאבנעּפָא ,שטיווָאלסוק ;ןילקורב

 | | .ערעדנַא עלופ

 -ַאב ַא טָאה רעכלעוו ,"סטרעוורָאּפ , ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאהַאק .בַא

 ךופ טייברא רעד ןיא ןעפלָאהעגמומ ליפ טָאה ,ענליוו רַאפ עביל רעדנוז

 ן'ראפ ןעגנוטסייל עניוז טימ ךיוא טָאה וקסנושמור ףסוי .ףילער רענליוו

 וגרַאשט .ב ןעפלָאהעג ךיוא טָאה ףילער רענליוו ןיא .ןָאטעגּפיוא ליפ ףילער

 -|צ זוא ןירושו םיפעי ."סטרעװרָאפ, ןופ רעשודענעמ רעד ,קעדַאלװ

 רע רעכלעוו טימ ,עוגרעגע רעד טימ ןוא ,רעטעּפש ףילער םוצ ןענַאטשעג

 .טויברַא רעד ןיא ןעפרָאװעגניירַא ךיז רע טָאה ,סיוא ךיז טנעכייצ



 יקסנפוווא .ם רק אט 1 קט יי - 6

 רעד ןיא טגיליטַאב ךיז ןעבָאה סָאװ ,עלַא טונ זא ,ךיז טחעטשרַאפ סע
 עגינווא .גיטעט סָאמ רעכיולג ַא ןיא ןעוועג ןענייז ,ףילער ןופ טייברַא
 וד סאוו טייצ רעד ןיא ףילער ן'ראפ טייברַאעג ןעבעל ןוא בייל טימ ןעבָאה
 ןעבָאה רעדילגמימ עגיטעט יד  .עֹװװוסַאּפ ַא ןעועג זא ערעדנא ןופ עלָאר
 ןיוא ןופ ןעפָאלעג ,ןעגנומענרעטנוא טכַאמעג ,סעטיטָאק ןיא טגילוימַאב ךיז
 טנָאמעג ,ןעגנולמאזראפנעסַאמ ףיוא ןעטָארטעגסיורא ,ןעטייוצ םוצ ץַאלּפ
 עגיטעמ יד ןַעבָאה געט ןוא טכענ עלופ .טייברא רעד וצ טקעװעג ןוא
 .ףילער ן'ראפ ןעוועג בירקמ רעדולגמומ

 ,גנודלָאג סקַאמ טנעביוצעגסיוא ךיז ןעבָאה ןעגנומענרעטנוא וד ןיא
 ,םאקט .מ ,שוריב סלרַאשט ,ןַאמדלעפ םעס ,גרעבזניג .ר ,807 שטנערב ןופ
 -עג טווברא רעד ןיא ויא רעטעּפש .ןאמדווז .סרמ ,וקסוועשערעש .סרמ
 ןענַאטשעגוצ ףילער םעד וצ ךווא ןענייז סע .ןירושי םיפעי וװיטקַא ןעראוו
 :טעטש ערעדנַא ןוא קרָאו ןינ ןופ ןעניוארַאפ רענליוו ךָאנ

 .יזרוושזד ןינ ווא ףילער רענליוו

 .ליווזנָארב ןופ ן'ססא וויסערגָארּפ רענליוו

 .םעלרַאה ווא ןָאשייאיסָאסא רענליוו

 ,ןָאטסָאב ןופ ןענייאראפ רענליוו ןעפורעגּפָא ךיוא ךיז ןעבָאה סע
 .ָאגאקיש ןוא עיפלעדאליפ

 טָאה רע .רומ ס'ןַאהַאק .בא ףילער םעד ראפ ןעגָארטעגייב טָאה לופ

 -םיוא טפיוהרעביא טָאה ןוא רעלָאד דנעזיוט יירד יוװ רהעמ טכַארבעגניירַא

 | .םייקנוטעט וןִצ טיילסדנַאל רענליוו טקעוװעג

 רעד ןופ גנאפנָא םעד ןופ טבעלעגרעביא ןעדיא ןעבָאה ןערהאי ערעווש

 -וא טָאה ןערהאי ערעווש .טנייה זויב המחלמ טלעוו רעשיטסילַאירעּפמיא

 גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג טָאה ענליוו ןיא גנוריסַאּפ עדעי .ענליוו טבעלעגרעב

 םויברא ןָאטעג טָאה ףילער רעד .ףילער רענליוו ןופ טייקגיטעט רעד ןיא

 ,גָאמ ןעגיטנייה םעד זיב טריזינַאגרָא ךיז טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןופ

 ךיז ןעטייב סע ,עטמַאעב ךיז ןעטיוב סע .ןעגנוכערברעטנוא עסיוועג טימ

 | ןָא טהעג ףילער ןופ טייברַא יד רעבָא ,רעוט יד

 קרַאטש טלהיפעג ענליוו טָאה המחלמ רעד ןופ רהָאי ןעטשרע םעד ןיא

 עשיסור ּוד סָאװ ,תולּפמ יד ןֹיא .גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ קורד םעד

 וד טגידלושַאב טינ גנורוגער עשיוַאצ יד טָאה ןעטילעג ןעבָאה ןעיײמרַא

 ןוא םידמלמ עשידוא .ןעסאמ עשידיא 'וד רָאנ ,ןעלארענעג עשירעטערַאּפ

 .תולֿממ עשירעטילימ עשורַאצ וד ןוא גידלוש ןעוועג ןענייז רעמערק

 ןעדיא ענעבירטעגסיורַא תונחמ ןהעזרעד ענליוו טָאה ,1019 ,יַאמ ןיא

 רעד ןעוװעג זיא ענליוו .סעינרעבוג רעדנעלרוק ןוא רענדָארג ,רענווָאק ןופ

 -עגּפא ןעדיא ערעבייר יד ןענייז ענליו ןופ .שוריג ןופ טקנוּפ לעטומ/

 ענליוו ןיא ןעבילבראפ ןענייז טייל עֹמיִרָא יד .דנַאלסור ףיט ןיא ןערהָאּפ

 .עדמערפ ןעמוקעגוצ ןענויז טול עמירָא ענעגויא וצ ןוא

 ןופ ךורבסיוא םעד ךָאנ לעמרעפ א ןוא רהָאו א ,1015 ,רופיכ םוי

 רענליוו .ןעשמייז יד ןופ ןעראוועג ןעמונראפ ענלווו זיא ,המחלמ רעד
 ןופ לעפאנק ענרעזויא יד רעטנוא ןעראוועג ןעפראוורעטנוא ןענייז ןעדיא

 ןוא תולד רעד זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא .סרעקנוי עשטייד

 ןוא רעגנוה ןופ טכאמשראפ ,ןעדיא עגירעגנוח .ךילקערש ןעראוועג ענליוו

 1016-17 ןערהאי יוד ןוא .ןעסאג יד ףיוא ןערעגלַאװ ךיז ןעגעלפ ,טלעק
 ווזא .טנעצָארּפ 10 ויב ןעגיטשעג ןעדיא ןופ טייקכילברעטש יד זיא
 .רוטלוק רעשטייד רעד ןופ ןעסָאנעג ענליוו טָאה



 17 ףילער רענליוו םעד ןופ עטכישעג יד

 -אווש רהעז ןעוועג ןענייז ענליוו טימ עקירעמא ןופ סעיצַאקינומָאק יד

 ,רעבמעצעד ןיא .טלעװו רעד ןופ ןעסירעגּפָא ןעועג זוא ענליוו  .עכ

 ךרוד ענליוו ןופ ןעראוועג ןעטלאהוע לעבייק רעדנעגלָאפ זיא ,8

 | : עיונַאּפש ,ליוועס

 עסוורג .עגַאל רעשיטורק ַא ןוא ךיז טנופעג גנורעקלעפַאב יד, |

 עיורפ ראפ ףליח ףכית טקיש .ףילער ראפ גיטיונ ןענייז ןעמוס

 | ."ןעכיקי

 / -לָאפ טימ ןיקּפיל ףסוי ןופ ןעמוקעגנָא ךיוא זיא לעבייק עמַאװירפ ַא

 :טלאהנוא ןעדנעג

 רומ .טסקאוו טיונ יד .עגירעגנוה ראפ ןעכיק טעדנורגעג,

 ."ףלוה רעייא ןעטראוורע

 ,"טטרעוורָאפ, ןיא לעבייק יד טקורדעגּפָא טָאה ףילער רענליוו רעד

 ןעגרָאבראפ טגיל רעטרעו עצרוק וד רעטנוה, זא ,גנוקרעמַאב רעד טימ

 עלא טנָאמרעד עטימָאק ףילער יד .דנעלע ןוא טיונ ןופ םי רעצנַאג ַא

 רעד ןיא רעדירב ערעייו ןעפלעה וצ טכילפ רעייז ןָא טיילסדנאל רענליוו

 .ל .רד ,רערושזעוט רעזנוא וצ סנָאשיינָאד טקיש .טָאטש-םייה רעטלַא

 ."קראיו ןונ ,טס עט108 .ו 107 ,ןיקסורד |

 רעד .טיוברא רעד רַאפ טסנרע ןעמונעג ךיז טָאה ףילער רענליוו רעד

 ,ץרעמ ןעט16 םעד ראפ גנומענרעטנוא רעטַאעט ַא טרישזנַארַא טָאה ףילער

 .תובדנ עטַאװירּפ שיגרענע ןעלמַאז ןעגנאפעגנָא טָאה ןעמ .6

 -רעשט סלַא טמא ןיוו ןופ טרינגיזער ןעהָאק רָאדוזיא טָאה 1916 ןיא

 ַא טכילטנעפעראפ טָאה טעטימָאק ףילער רענליו רעד .ףילער ןֹופ ןַאמ

 רָאטקָאד ןוא ץאק וװייד ,ןעהָאק רָאדיזיא דנוירפ יד וצ עיצולָאזער-קנַאד

 סאוו ,טייברא עשיגרענע ןוא עכילצינ ,עלופטרעוו רעייז ראפ ןיקסורד ?

 ןוא טנעקרענא טרעוו לעיצעּפס .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ טעטסיילעג ןעבָאה ייז

 ןעצעזוצראפ ןעטעבעג טרעוװ רע ןוא ,ןעהָאק רָאדיזיא ןופ טייברַא וד טביולעג

 ."טַאדלָאס רעטסָארּפ, סלא טייברא עטוג ןייז
 ,וקסרימ .א :טלהעוורע ףילער רענליוו רעד טָאה עטמסַאעב עדנעגלָאּפ

 ירד ןוא ראטערקעס ,ץַאק ווייד ;ןַאמרעשט-סוווװ ,ןאמדלעפ .ס ; ןאמרעשט

 - .רערושזערט ,ןיקסורד .ל

 ןיא טרֹושזנַארַא ףילער רעד טָאה ,1910 ,רעבמעצעד ןעט6 םעד רַאפ-

 ,גנולעטשרָאפ ַא רעטַאעט ס'רעלסעק
 ןעמ ןעק ,טכארבעג טָאה ףילער ןופ טייברא 'ד ןעטַאטלוזער רָאפ סָאװ

 .ןעראוועג טכילטנעפעראפ ויא סָאװ ,גנונעכער רעטשרע רעד ןופ ןהעז

 ןוא סנָאשקעלָאק ,ןענוואראפ ,ןעגנומענרעטנוא ןופ טלעמַאזעג דלעג

 98,84/,94 -- -- 1916 ,ינוי ןעט16 םעד זיב ,תובדנ עטַאװירּפ
 9278:00 -- -- סופָא ס'גרוברַאװ ךרוד ענליוו ןוא טקישעג

 1,000400 -- -- קנַאב קילבָאּפ ךרוד 4 4

 1,800,00 -- -- ףילער ס'לפיּפ ךרוד 4 4

 400400 = == חחז יטה סד היה יח --- רעטַאעט ןופ טסָאק

 נעט יי א א א טאן רע נא ר תואצוה עלַא

 2( יי א א טא א עא ראן ןעבַאגסווא ןעמַאזוצ

 2(ץ6ס 9 | וי יי יי יי ר קנַאב ןיא טבוילב



 יססנצוויא .ס | | 8

 וקסרימ רָאדיזיא ןעוו ,1917 ,ילוי זיב ,1016 ,ינוי ןופ
 -רַאפ ןופ ןעמוקעגנירַא זיא ,ןאמרעשט ןעוועג זוא
 8,200488 = == = י-=  ה= חשש זי -- ןעלַאװק ענעדיש

 94,800,17 -- -- -- -- -- סנַאלַאב ןעגידרעהירפ טימ לכה ךס

 48,000400 -- == == == == ענליוו ןיא טקישעגרעביא
 488400 --- --=  י== ד-=  יי= == 1016 .צעד ,רעטַאעט

 810.16 == === הי= הי= יי יח יי- תואצוה ערעדנַא עלַא

 2626 תשיח/ ךישה/ ךחז/ שיש -ײחס == -- ןעבַאגסווא ןעמַאזֹוצ

 2( 1 שיח ךחח == == 1017 ,ֹולוו ,קנַאב ןיא טביילב

 ןיא עגליװ ןיא ןעראוועג טקישעגרעביא זיא רעלָאד דנעזווט 6 םורַא

 -ונומָאק יד .ףילער רענליוו ןופ ץנעטסיוקע רעד ןופ רהָאי רַאּפ עטשרע יד

 ןעמילעג ךילקערש טָאה ענליו .עכאווש ןעוועג ןענייז ענליוו טומ סעיצַאק

 1910-1/ ןערהָאו יד ןוא .ןעשטיוד וד ןופ טסיופ םענרעזיוא םעד רעטנוא

 / =ווו טלעק ןוא רעגנוה ןופ עטכַאמשרַאפ ןוא טעװעשובעג רעגנוה רעד טָאה

 -עמא ןוא טיילסדנַאל רענליו יד  .ןעסַאג וד ףיוא ןעלַאפעג ןעדוא ןענ

 טָאה ןעמ ,תורצ עסיורג ןענייז ענליוו ןיא זַא טסואוועג ָאי ןעבָאה עקיר

 .ןענויז תורצ יד סיורג יוו ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז רעבָא

 וד ראפ .עיצולָאװער עשיסור 'ד ןעמוקעגרָאפ זיא ,1917 ,ץרעמ ןיא

 .ןעועג טינ ץלַא זיא טיורב ןייק רעבָא ,טסיירט ַא ןעוװעג סָאד זיא רענליוו

 -ַאקינומָאק יוד טָאה סָאד ןוא גירק ןיא ןעפרָאװעגניײרַא ךיז טָאה עקירעמא

 רעכילקילג רעד ןעמוקעג זיא ךילדנע .טרעגרערַאפ ךָאנ ענליוו טימ סעוצ

 ןעראוועג טרעלקרע זיא ,1918 ,רעבמעוװַאנ ןעט11 םעד .םולש ןופ גָאט

 וד ןוא ,ענליוו ןופ ןערעה ןעביוהעגנָא טָאה ןעמ .דנַאטשלוטשנעפַאװ ַא

 רעבירַא זיא רעדיוש ַא .טקעלּפטנע ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה טיונ עכולרעדיוש

 טרעסערגרַאפ טָאה ףילער רעד .טשיולסדנַאל רענליוו ןופ תומשנ יד רעביא

 .טייברא ןייז
 ןעט60 םעד .םולש ן'כָאנ ךיוא ןעגָארקעג טינ הור ןייק םָאה ענליוו

 -ַאב עשידיא יד .ענליוו ןיא ןיירַא סעקיוװעשלָאב יד ןענייז ,1919 ,רַאונַאו

 סע .ןעפארטעג לעוצעפס סעקיװעשלָאב וד ןופ םישזער רעד טָאה גנורעקלעפ

 ןוא תורקי רעד .עירטסודניא יד ןוא לעדנַאה רעד ןעראוועג טלעטשעגּפָא זוא

 .רערעוװש ךָאנ ןערָאװעג ןענייז עקירעמַא טימ ןעגנודנוברַאפ יד ןוא ןעגיטשעג

 וד .ענליוו ןעמונרַאפ ןעקַאילַאּפ יד ןעבָאה ,1910 ,טייצ תחספ םורַא

 ןוא םָארגָאּפ א .םויוװועשלָאב ןיא ןעדיא טנידלושַאב ןעבָאה ןעקאילָאּפ

 רעד ייז ןעשיווצ ,ןערָאװעג ןעסָאשרעד ןענייז ןעשנעמ 70 ,ןעכַארבעגסיוא

 טָאה ףילער רעד .רעטייו .א טסידנוב ןוא רעביירש רעשידיא רעטמהירַאב

 טריזינַאגרָא טָאה ףילער רעד .ןעפלעה וצ תוחכ ענייז עלַא טגנערטשעגנָא

 רעד .ןעלטימ ענעגויא ןעפאשעג ןוא םיבורק ןופ עציטש עטַאװירּפ וד

 םעד ןופ ןאמרעשט רעד .דנָאפ ַא ןעפַאש וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ףילער

 ןעוועג זיא ראטערקעס רעד ןוא ןעהָאק רָאדיזיא ןעראוועג רעדווו זיא ףילער

 : .גרעבסניג .ר
 טָאה ,19108 ,ינוי ןעט5 םעד .דלעג ןעלמַאז וצ ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה רענליוו

 -ַאב ןערעהוצסיוא ,סנעטשרע ,גנוטימ ןעלעיצעּפס ַא ןעפורראפ 807 שטנערב
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 רעד ןוא ןַָאשנעװנָאק גנֹור רעטייברא רעד ןעגעוו ןעטכור

 יקסנפוויא .מ

 -ָאק םואעליבוו

 -המחלמ יד ןופ דנָאפ םעד ראפ אטָאװק יד ןעפאש וצ רקיע רעד רעבָא ,עמימ

 | | : .תונברק םָארגָאּפ ןוא תונברק

 ןעטייברא וצ ןעגנאפעגנָא ןןעבָאה סעיצַאזינַאגרָא רענליוו ערעדנא ךיוא

 -לָאפ ןופ ןהעז ןעמ ןעק טייברא רעד ןופ טַאטלוזער םעד .דנָאפ םעד רַאפ

 -מעצעד ןופ ,עטימָאק םףילער רענליוו רעד ןופ טכיראב ןעלעיצנַאנופ ןעדנעג

 : 1990 ,ןעט51 רעבמעצעד זיב ,4 ,רעב

 : עמַאננײא

 1897.09 -- -- -- סנָאשקעלַאק 7235 -- -- רענליוו דעטיינוו

 1578.12 -- -- -- ןעגנוטומסַאמ 8090400 ,סידייל רענליוו דעטיינוו

 / 989407 = = == שד= == רעלעב 2608.00 -- 8607 .רב.מ .ו רענליוו

 -בָאה ענרעבליז ס'ןַאמלוש 2898.00 -- ןילקורב וװָא רענליוו

 884400 -- -- == -- טייצ 1898:00 -- -- 48 .רב רענליוו

 910:08 -- -- -- -- סנַאשיינָאד 387.96 ,ליוװזנָארב ,.גָארּפ רענליוו

 994,686 -- -- טעקנַאב רעגנוה 80.00 ,.דנעּפעדניא .ר .א 68 ,רב

 889.80 -- רעכיב ןופ טלעמַאזעג 1680.00 ,עטימָאק ףילער ןָאטסָאב

 214.90 ,קראי וינ ,סרעקיימ ווָאלג 1004.84 .םטָאק ףילער דרָאפטרַאה

 19288 -- -- ךעלרעכעב ןופ 879:00 -- עטימָאק ףילער קרַאונ

 129.600 (סענזָארד) סרעטעל ןופ 788.00 .מָאק ףילער רעופלעדאלופ

 689485.10 ענליוו רַאפ רעדלעג טָאווירּפ 189.90 .טָאק ףילער ליווסרעווָאלג

 894888 -- -- עגיטנעצָארּפ 0 + 88:00 .ָאק ףילער טרָאּפשזדירב

 141740 -- טרעצנָאק םָארדָאּפיה 100,770 -- ץטיוװָאקשידאר ושנא

 4700 -- -- =- סרושטקיפ 4946.10 ,טרעצנָאק ןָאינוו רעּפוק

 | 9028,09 -- -- רומ ס'ןַאהַאק .בַא

 : 191800 -- -- -- -- טעקנַאב

 911597881 -- -- --- לאטָאמ 1217:08 -- -- -- -- ערעטַאעמ

 : ןעמאגמיוא

 1869 -- -- טרעצנָאק קרַאנ 94028888  -- ענליוװ ךָאנ טקישעג

 / 15180  -- -- ךעלרעכעב רַאפ 2488 -- -- -- גנוטנורּפ

 65948,70 ענליוו רַאפ טלעג .ווירַפ 200400 -- -- רעכוב גנוטנורּפ

 75140 -- -- ןעבאגסווא סיפָא 9141 -- -- -- שודוטסָאמ

 1068.80 -- ןעבאגסיוא טאגעלעד 89,98 .  סנייס

 -שיטלַאב ןופ ןָאשנעװנָאק 9178.98 -- -- -- ןעגניטומסַאמ

 2800 דנאבראפ ןעשיווטיל 59067 -- -- ןעטסָאק עזוור
 : : 800.09 -- -- טטנעמזייטרעװדַא

 ןוא עגנולטכולפ רענליװ 189.80 -- -- םסלאקָאל גנוטומ

 600:00 - יז יד חד עגווָאק 107.80 -- ענליוו ךָאנ סלעבייק

 י-ה ס'ןַאמשרעה ןופ טיציפעד

 911182601 -- -- -- לאטָאט 6068 -- -- -- טרעצנָאק

 44189,20 --- קנעב יד ןיא סנַאלַאב 28/18 ,ןעבאגסווא ענײמעגלַא

 -.ףילער רענליוו ןופ ןעראוועג טלעטשעגוצ זיא טכירַאב רעד
 ; רערושזערט

 ץנַאניפ רעד ןוא- .} ראטערקעס גנודרָאקער ,שטיר פוליפ ןוא ראטער
 ,ןיקסורד .רד ; ןאמרעשט ,ןעהָאק

 .רָאדיזיא
 -קעט ץנאנופ

 עטימָאק

 ,ץאק וװייד



 21 ףילצר רענליוו םָעד ןופ עטכישצג יד

 ,סעפאר בָאקיישוד ; ןילקורב װָא רענליוו ,ךַאבנעפָא .ד .א ןעוועג ןענייז

 שטנערב ןענַאטשעגוצ ךיוא ןענייז ףילער םעד וצ ;רענליו דעטיינוי

 .גניר רעטייברא טנעדנעּפעדניא ,08 שטנערב רענליוו ןוא גניר רעטייברא 8

 וד ןעראוועג טקישעגרעביא זיא סע זא ,ןעמ טהעז טכירַאב םעד ןופ

 דנעזווט 40 רעביא ןוא רעדלעג טַאװירּפ רעלָאד 00,240 ןופ עמוס עגיזיר

 ןעמוס עגיויר יד ןערהיפרעבירַא םעד ןיא .ענליו וצ עציטש  רעלָאד

 ןעגנאפעגנָא טָאה ףילער רעד סָאװ ןעטאגעלעד יד ןעפלָאהעג ןעבָאה טלעג

 .ןעקיש וצ

 ןערהַאפ וצ טָאגעלעד רעטשרע רעד שזריב טלרַאשט

 .ענליוו ןייק

 ןופ טַאגעלעד רעט-1 ,שזרוב סלרַאשט
 27 .ףילער רענליוו

 -אב רעד ןעוועג זיא ענליוו ןייק ןעוהָאפ וצ טַאגעלעד .רעטשרע רעד

 ןעועג זוא דלעג ןעקישרעבוא .שוריב סלראשט רעוט ללכ רענליוו רעטנאק

 ךיוא זיא ענליוו ןייק ןערהָאפ וצ .ןעטייקגירעווש עסיורג םימ ןעדנובראפ
 .תונכס טימ ןעדנובראפ ןעוועג

 .ענליוװ ןעמונרַאפ רעדיו סעקיוװעשלָאב יד ןעבָאה ,1020 ,ילוי ןיא
 ךיז ןעבָאה סע .ןעסאג יד ןיא ןעיירעסיש ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע

 -ָאװעג ןעסָאשרעד ןענייז ןעדיא יויוצ .ןעטסערא ,סעיציזיווקער ןעגנאפעגנָא



 יססנפוויא .מ 022

 -לַאהעג טינ גנַאל ךיז ןעבָאה סעקיוועשלָאב וד .עוצאלוקעפס ראפ ןער
 .רעניװטיל יד ןופ ' ןערָאװעג ןעמונרַאפ זיא ענליוו .ענליו ןיא ןעט
 גנַאל טינ רעבָא ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ רעניװטיל יד רעטנוא ןעבָאה ןעדיא
 ענליוו זיא ,1920 ,רעבָאטקָא ןעט0 םעד .ןעטלאהעגנא טייקגיחור יד טָאה
 .ןעקאילָאּפ יד ןופ ןעראוועג ןעמונראפ רעדיוו

 -ווא ןופ ,עלקה ףכ ןיא יוװ ןעראוועג טרעדיילשעג ענליוו זוא יוזא
 ןא ןעוועג זיא סע ,קערש טשרעהעג טָאה רָאנ םינ .ןעטיוװצ םוצ םענ
 -לעוו ףיוא טסואוועג טינ טָאה ןעמ .ןעסרוק-טלעג יד ןוא סָאַאכ רע'תמא
 .וא ןעמ טלעוו רעכ

 סיורג יו ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק ,ןעדנעטשמוא עכלעזא רעטנוא |
 שוריב סלראשט .ןעטאגעלעד יד ןופ ןעוװועג זיא טיוקכילטרָאװטנַאראּפ יד
 .תומוילשב טליפרע עיסימ ןייז טָאה

 עיצַאגעלעד עטייווצ ןויבצ ןוא ןיקסורד .ל .רד ,ץַאק דוד
 | - .ענליוו ןייק

 וצ טכער ןופ -- .טעטימָאק-ספלוה רענליוו ןופ עיצַאגעלעד עטייווצ
 .ןיקסורד .ל .רד ןוא (ןויבצ) ןַאמפָאה .ב .רד ,ץַאק דוד :סקניל

 רחאי ןוא ענליוו ןייק ןעראוועג טקישעג זוא עיצאגעלעד עטיוווצ א

 -ורּפמ ראפ דלעג עמוס עגיזיר א טרהיפעגטימ טָאה עיצאגעלעד יד ,1
 י .סעיצוטיטסניא ןוא ןענַאזרעּפ עטמַאװ

 ןוא ,1021 רהאו ןיא ןעראוועג טקישעג ויא עכלעוו ,עיצאגעלעד יד

 .ל רָאטקָאד ,(ןאמפָאה .רד) ןויבצ רעביירש ןעטנאקאב םעד ןופ ןענַאטשַאב

 -ויברא 507 שטנערב ןופ רעדנירג וד- ןופ רעניוא ,ץַאק דוד ןוא ןיקסורד

 .ףילער ןופ ראטערקעס ןוא גנור רעט

 ןעמ .ןעבאגפווא ערעווש רחעז טָאחעג ךיז ראפ טָאה עיצאגעלעד יד



 טי ףילצר רענליוו םעד ןופ עטכישעג יד

 -סולראפ ןעדוימסווא ןוא רעדלעג עטאווורּפ ןעלייטראפ טפראדעג טָאה

 םעד ןיא ןעפלָאהעג ליפ .עיצאלוקעפס אטוילאוו רעד ןופ סרוק ןיא ןעט

 .ןיילא סעיצוטיטסניא רענליוו יד ןעבָאה עיצאגעלעד רעד ןופ גלָאפרע

 יד ןיא ,ןעשינעהעווכָאנ ערהיא ןוא המחלמ רעד ןופ םייצ רעד ןיא

 ןוא ללכב ןעדיא עשיסור ןעבָאה ,רעגנוח ןוא טיונ ןופ ןעטייצ ערעווש

 -אקעי רעד יוװ ,סעיצוטוטסנוא ענעגייא ןעפאשעג טרפב ןעדיא רענליוו

 "ץוָא, ,(וצשָאמָאּפ טעטימָאק יקסיערװעי ,שיסור ןופ תובית ושאר) ַאּפ

 -ןרט אינענַארטסָארּפסאר ָאװטוועשטבָא) "טרָא, ןוא ,(דנוזעג ןעטיהראפ וצ)

 ערעוװש יד ןיא רוטלוק רעייז ןעסעגרַאפ טינ ךיוא ןעבָאה ןעדוא .(אד

 ענעדישרַאֿפ טעדנורגעג ןעדיא ןעבָאה טייצ רעשיטירק רעד ןיא .ןעטווצ

 | .תורבח רוטלוק

 רעלָאד 180,000 ןופ עמוס עגיויר יד טרהיפעג טָאה עיצאגעלעד יד |

 :טגלָאפ יוו ןעראוועג טלייטראפ זיא דלעג סָאד .שעק ןיא

 9100,547400 -- -- -- == -- -- ןעבעגעגרעביא רעדלעג טאווירּפ

 80,808480 --- --- חוש טיש היחה  ההשח החדש הק היא תקחח היתה יח אּפאקעו

 טא יי יא א א נא יא א א נא שועוועגנאּפ

 00.:18,19 = --- -=- חיז חיח  די- -- סעיצוטיטסניא וצ םלווטרַאפ

 800400 = === שש היה יח זי טייל עמירָא וצ תובדנ

 טי יי א טא א א נא א א רבא ןעטסָאק עזייר

 2,844480 == ה-= == == יה הישח חשוח = תשח רעדלעג עטרעקעגקירוצ

 186,200:00 --- --- == שדי טישח היחח = התחלה = יחח = טקחח לכה ךס

 עיצאגעלעד רעד טימ טהערפרעד ךיז ןעבָאה טיולסדנאל רענליוו יװ

 -בוב ןענייז ןענָאזרעּפ עטאווווּפ רעטרעדנוה .ןעלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןעק

 -וטוטסנוא 40 םורָא .טיוט רעגנוה ןופ ןערָאװעג םעװעטַארעג ךולבעטש

 -גוא ןייק ןעראועג טכאמעג טינ זוא סע .עציטש ןעגָארקעג ןעבָאה סעיצ

 ,"הצמ ראפ הלהק , וד ,"טעטימָאק רעטייברא  .ןעגנוטכור ןעשוווצ דושרעט

 + תוטשמ , ,"תוברת, ּפיט םעד ןופ ןעלוש ןוא ?ןעלוש קלָאפ עשודוא ,

 ןעבָאה עלַא -- ?טרָאװ עיירפ, עשיטסידנוב יד ,"דחואמה דעו, ,"םילוח

 .עציטש עגירעהעג ןעגָארקעג

 ןהעז ןעמ ןעק עיסומ רהוא טליפרע טָאה עיצאגעלעד יד טייו יו

 ,דאבאש .רד רעוט-ללכ רענליוו ןעטסואוואב םעד ןופ ףירב-קנאד םעד ןופ

 / :"סטרעוורָאפ, ןיא ןעראוועג טקורדענּפָא זיא סָאװ

 טײברַא רעטוג רעד רַאפ שײלטדנַאל עניח יד טקנַאד דַאבַאש ,רד
 ,םיחולש רענליוו יד ןופ

 .1021 ,יאמ ןעט10 םעד ,ענליוו
 .קראו ןונ ןיא ףילער רענליוו םוצ

 רענליו יד ןעקנאד וצ בוח ןעמענעגנא רעונוא ראפ ןעטלאה רימ

 -עגוצ ןעבָאה ייז סאוו ,ףליה רעסיורג רעד ראפ קראי ןינ ןיא טיולסדנאל

 ןוא עלערוטלוק ,עשיניצידעמ ,עשיּפָארטנאליפ רענליו וד ראפ טקיש

 -עלעד יד ךווד ,ןענָאזרעּפ עטאווירּפ ךיוא יוו ,סעיצוטיטסנוא רעטייברא

 ןיא סָאד .ןאטפָאה .רד ןוא ץַאק דוד ,ןיקסורד .7 .רד םירבח יד ,ןעטאג
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 ןיא טקעריד ןעראוועג טקישעגוצ זוא טלעג סָאד זא ,לָאמ עטשרע סָאד

 ןוא ןעטסולראפ-טלעג ןעראוועג ןעדימעגסיוא זיא'ס סאוו טימ ,סרעלָאד

 | .ןעשינדנעטשראפסימ ענעדישראפ

 ןצ ןעגווצאב ךיז ןעטאגעלעד םירבח עטרהעעג יד ןעבָאה םעד ץוח

 -םוא ןוא טייקכילרהע ,טפאהנעסיוועג ,עבול אוא טימ טייברא רעסיורג רעייז

  -קגאד ןוא גנוטכא עטסערג 'ד ןעברָאװרע ןעבָאה ּווז זא ,מייקשיאייטרַאּמ

 -עד וד ןוא ללכב גנורעקלעפאב רעשידיא רעד ןופ בור םעד ןופ טייקראב

 .טרפב ןעטכוש עשיטארקָאמ

 רענליו יד ןעלעװ עיצאגעלעד רעגיזָאד רעד ךרוד זא ,ןעפָאה רימ

 -נוא ןוא ,ןערעוו טרעדירבראפ גיבייא ףיוא ענליוו ןופ ןוא קראי ןוינ ןופ

 טינ לָאמ ןייק ךיז ןעלעװו ןעגנוהוצַאב עכילדנוירפ עגיטייזנעגעג ערעז

 .ןעסייררעביא

 עטנאקאב ערעזנוא ןצ סורג ןעש'רבה ןוא טייקראבקנאד .סיורג טימ
 .דַאבַאש .י .צ .רד ,דנוורפ עטנאקאבמוא ןוא

 -נא ןיא גידנעמענ ,טנעמוקָאד רעגיטכיוו ַא רהעז זיא ףירב קנאד רעד

 .טדעטש ערעדנא ןופ ןעטאגעלעד ןופ םישעמ וד טכאוטאב

 ץאק דוד ןוא ןאמפָאה .רד ,ןיקסורד .רד ,ןעטאגעלעד יד ווו םעדכָאנ

 ןעבעגפיוא טלָאװעג ערעדנא ןעבָאה ,עזייר רעייז ןופ טרעקעגמוא ךיז ןעבָאה

 ן'גנידלָאג םימ ,26/ שטנערב ןופ רעדילגטיס יד .ףילער ןופ טייברא יד

 ,ןענַאמשראפ ןעבָאה ייז .טצעזעגרָאפ טייברא יד רעבָא ןעבָאה ,עציּפש רעד ןָא

 טכילפ יד זיא סע ןוא ףליה ןיא ןעגיטיינ ענליוו ךיז טעװ ךָאנ גנַאל זַא

 .ןעציטש וצ ענליוו טיולסדנאל רענליוו ןופ

 .ףילער רענליװ ןופ טאגעלעד רעטירד -- סמחארבייא ריאמ

 -עד רעטייוװצ א ןוא גנודלָאג סקאמ ןופ עיצארטסינימדא רעד רעטנוא

 ןופ ,סמאהארביוא ןעװעג זיא סָאד ,ענליוו ןייק ןעראוועג טקישעג טאגעל

 .גנור רעטייברא 49 שטנערב

 -רעּפ עטאווורפ וצ רעדסעג ןעקישרעביא ןופ ןעטייקגירעווש וד בילוצ

 -ראפ וצ דלעג טימ םענויא טקעריד ןעקוש ןצ טרושונארא ןעמ טָאה ןענָאז

 .ןָאשימָאק טנעצָארּפ ןהעצ ןעקישרעביא ראפ ןעטקעלָאק ןוא ןעלייט
 .רעלָאד 67:001.48 ןופ עמוס יד ןעלייטראפ ןצ טַאהעג טָאה סמאהארביוא

 : טגלָאפ יו ןעראוועג טלויטראפ זיא עמוס יד

 14.80/,954 -- טקישעגרעביא "ןָאשויבורטסוד טניַָאשזד , רעד ךרוד

 6,848480 --- = == יה יי-  י- טלוימוצ טקעריד סמאהארבייא

 884400 --- = ייח חשש יייח חשד יח רעדלעג עטרעקעגקורוצ

 1,800200 -- -= יז יח חיז ךײז תש"ח חײז/ חיז חד ןעטסָאק עזייר
 2,800400 = = הי=  ידח היא השיי חייא שש שיח הקדצ ראפ טלויטוצ

 1,096.10 = == יה חי חשש טחח -- -- ןעטסָאק סגנוטלאווראפ

 קט יי א א אא א ראג עא קא אטא ראה סנַאלַאב עסַאק

 9604001442 = == יי- חי זיז יח שטח יח שיחה = ןששח = טיחח לכה ךס

 טייחנעדירפוצ רעד וצ עיסימ ןייז טליפרע םטָאה סמאהארביוא ךיוא
 .סעיצומיטסניא ןופ ייס ,ןענָאזרעּפ עטאווירפ ןופ ייס



 29 ףילפר רענליוו םַױד ןופ ףטכישפג יד

 ףילער רעד ןופ טייברא יד זיא ןעמוקעגקירוצ זוא סמאחארבווא טניז

 רעבָא זיא ענליוו ןיא עגַאל עשידיא יד .ויסַאּפ רהעז ןערָאװעג עטימָאק
 הסנרפ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע ,דנַאטשוצ ןעטוג ןייק ןוא םינ ןעבילבעג
 ךיז טָאה ענליוו עכולהערפ יד  .ענליוו טָאטש סלעדנַאה רעגילָאמַא רעד ןופ

 .רעיורט טימ טקעדַאב

 רעדיוװ ךיז טָאה םע .ענליוו ןופ ןעיירשעג העוװ ןעמוקעגנָא ןענייז סע
 -וז סע .עקירעמא ןיא טיילסדנאל רענליוו יד ןעשיווצ ןערעדור ןעמונעג

 יד ןעגיואוואב טָאה סע ןוא ענליוו ןופ תועידי עגירעיורט ןעמוקעגנָא ןענ

 .םייברַא ףילער יד ןעינַאב וצ טיולסלדנאל רענליוו

 יא טאואאומטטואוופאפגאטאפנאוסטאטמפפססאפאוטוטעטעסשוא הפטרה רבא אט טעם יע

 ןופ טַאגעלעד רעטירד -- סמארבייא ריאמ
 .ףילער רענליוו

 .ףילער רענליוו ןופ עיצַאזינַאגרָאער יד

 ףילער ןופ טייברא יד זיא 867 שטנערב ןופ עוווטאיצונוא רעד ףיווא
 -עפנָאק א ןעמוקעגרָאפ וויא ,1996 ,ראונאי ןעט17 םעד .ןעראוועג טיינאב
 -םיונ יד ראפ דנָאפ א ןעלמאז וצ ןעראוועג ןעסָאלשַאב זוא סע  .ץנער

 .טעטימָאק רעיינ א ןעראוועג טלהעװרע זיא סע .ענליוו ןופ עדנעדייל
 -עג ויא רע .טייברא רעד ןיא ןעפרָאװעגניירא ךיז טָאה ןירושי םיפעו
 -ַאגרָא וצ טייברא יד ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא ראטערקעס ץנאנופ ןעראוו
 .ןעריזונ

 :עדנעגלאפ ןעראוועג טלהעוורע ןענייז טעטימָאק םעיינ םעד ןיא
 םיפעי ;ןאמרעשט-סייוו ,ןעהָאק רָאדיזיא ;ןאמרעשט ,ןהָאסלעכָאי טַאקָאװדַא
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 -ערמ ןערעוו וצ טמוטשעגנווא טָאה ןַאהַאק .בַא .ראטערקעס ץנאניפ ,ןירושו

 ,שוריב סלראשט םיוברא רעד וצ ןעראוועג ןעגיוצעגוצ ןענייז סע ,רערושז

 גנידלָאג סקאמ .וקסנושמור ףסוו ןוא קעדַאלװ .ב ,ןירעּפלַאה טרעבלא
 .ןעגנומענרעטנוא ןערישזנארא ןופ טייברא יד ןעמונעגרעביא טָאה

 ןא ןעזָאלעגסיורא טעטימָאק רעטיינאב רעד טָאה ראורבעפ ןעט97 םעד

 907 שטנערב .טעקנַאב א ןעמוקעגרָאפ וויא ץרעמ ןעטס םעד .ףורפיוא
 -גוח 12 -- 43 שטנערב ןוא רעלָאד 9,000 ןעפאש וצ ןעכארפשראפ טָאה

 ןיא .ענליו ןיא ןעראוועג טקישעגרעביא ךיולג זיא דלעג  .רעלָאד טרעד

 ןופ עמוס יד ענליוו ןייק ןעראוועג טקישעגרעבוא זיא טייצ רעצווק א

 .רעלָאד דנעזיוט 4

 דנעהעטשאב ,טעטימָאּפ סגנוטַארַאב א ןעראוועג ןעבילקעגסווא זוא סע

 .ל ,ץיווָארָאה .וו ,גרעבזניג .ר ,שזריב סלוַאשט ,ןָאסמוס-שַא זואר ןופ

 .קעדַאלװ .ב ןוא םולבנעזַאר .בא ,סעפַאר .שזד ,רעצנומ סורעה ,לעמיק

 םעד טליּפשעג רעטַאעט ס'רעלסעק ןיא ןעמ טָאה לירּפַא ןעט18 םעד

 ענחעש א ןעכַאמ וצ הימ ליפ ןעבעגעג ךיז טָאה יקסנישמור ."ןוגינ ס'ןיבר,

 -רעטנוא יד .עדער עגידרעוופ א ןעטלַאהעג טָאה ןַאהַאק .בא .גנולעטשרָאפ

 .גלָאפרע רעלעיצנאנופ א ןוא רעשילַארָאמ א ןעװעג ןוא גנומענ

 ןופ ,יקסנעודָארג רזוע םויח יבר ןופ ףירב ןעמוקעגנָא ןענייז סע

 וד ןופ גלָאפרע רעד .רעוט ללכ רענליוו עטסואוואב ךָאנ ןוא דאבאש רָאטקָאד

 וַאמ ןעמס םעד טָאה ןעמ זא ,סיורג ּוזַא ןעוועג זוא ןעגנומענרעטנוא
 ;ןעכיק טסקלָאפ ראפ רעלָאד 1,800 --- רעלָאד 4,100 ענליוו ןיא טלעבייקעג

 רעלָאד 800 ;".ק .ב .צ , ראפ רעלָאד 900 ;"דחואמה דעו , ן'ראפ רעלָאד 0

 ערעדנא ראפ דלעג עגירעביא יוד ןוא םימותי ראפ רעלָאד 800 ;"עזָא , ראפ

 .דלעג ֹוד ףיוא הלבק א ןעמוקעגנא זוא ואמ ןעט19 םעד .סעיצוטיטסניא

 ירֲאֿפ טָאה ןעמ .ענליוו ןופ ףירב קנאד עליפ ןעמוקעגנא ןעניוז סע

 -ער ראפ ןייּפמאק רעד .ןעגנומענרעטנוא ענעדושראפ ןעבאמ ןוצ טצעזעג

 ןעראועג טקישעג ןענייז רעלָאד רעדנעזיוט .טבעלעגפיוא רעדיוװ טָאה םיל

 | .ענליוו ןייק
 סָאד .ענליוו ןיא גנוצוולפראפ א ןעוװעג זיא ,1081 ,לורּפא ןעט98 םעד

 ןענייז ןעפורפיוא .דלעג ןעלמאז וצ טייהנעגעלעג א ןעבעגעג רעדיוו טָאה

 -פא ןווש ויא לורּפא ןעט80 םעד .ןעגנוטייצ עלא ןיא טקורדעג ןעוועג

 | .ענליוו ןייק רעלָאד דנעזיוט ןעראוועג טקושעג

 עיצַאגעלעד עטרעפ -- גנידלַאג טקאמ ןוא ןירושי םיפעי

 .ענליוו ןייק
 ףילער רענליוו ןופ רעוט עװיטקַא ייווצ ןעבָאה ,1081 ,טסוגיוא ןיא

 טכוזאב ,גנודלָאג סקאמ ןוא ,ראטערקעס רעד ,ןירושו םיפעי ,טעטימַָאק

 -ראפ עלעיציפָא סלא טריגעלעד יז טָאה ףילער רענליו רעד .ענליוו

 -ראפ וצ דלעג עמוס עדנעטיידאב א טמיטשאב טָאה ןוא ףילער ןופ רעטערט

 .סעוצוטיטסנוא עגוטרָא יוד ןעשיווצ ןעלייט

 יד ןופ ןעראוועג ןעמונעגפווא ךילדניורפ רעייז זיא עץעיצאגעלעד יד

 רענליוו עטסגיטכיוו עלא טכוואב טָאה ןוא רעוט ללכ רענליוו עטסגיטכיוו

 עגאל רעבילקערש רעד טימ טנעקאב רעטנעהענ ךיו טָאה ,סעיצוטיטסניא

 גנורעקלעפַאב רענליוו עשידיא עצנאג יד ןענופעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא

 סולשַאב ןעטסעפ םעד טומ עקירעמַא ןיא קורוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא

 .ענלווו טָאטש רעד ראפ טייברא ףליה רעד ןיא ךיז ןעפראוואוצניורא
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 ענליו ןיא זא טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה רעבמעװָאנ ןעט12 םעד ןעו

 טעדנואווראפ זיא ךיירנויוו רָאטקָאד ןוא לאפרעביא ןא ןעמוקעגרָאפ זיא

 וָאטקָאד טימ גנודניבראפ ןיא טלעטשעג ךיילג ךיז ןעמ טָאה ,ןעראוועג

 -נוווו רָאטקָאד ןופ עגַאל וד זא טרעפטנעעג טָאה דַאבַאש רָאטקָאד .דאבאש

 רעדיוו טייהנעגעלעג וד טצונעגסיוא רעבָא טָאה ןירושי .רעסעב זיא ךייר

 .דלעג ןעלמַאז וצ

  ךָאנ טלעבייקעג דאבאש רָאטקָאד טָאה ,1081 ,רעבמעווָאנ ןעט16 םעד

 .ןעראוועג טעטסיילעג רעדיוו זיא ףליה .ףליה

 סקַאמ ןוא ןירושו םיפעי -- .ףילער רענליוו ןופ עיצַאגעלעד עט4
 .סַאג ם'ןואג ףווא ,1981 ןיא ץענליוו ןיא טריפַארגָאטָאפ גנידלָאג

 ןעטנינײארַאֿפ ןעדנעריטסיקע"טציא ןופ גנוריזינַאגרַא
 .טעטימָאײטפליה רענליוו

 -עג טריזינַאגרָאער רעדיוו טעטימַאק רעד זוא ,1982 ,לורּפַא ןעמ9 םעד

 סיאול ,טנעדיזערּפ ןערהע ןעראוועג טלהעװרע זוא ןַאהַאק .בא .ןעראוו

 ,וָאדארגָאניװ ףסוי ;ןאמרעשט סייוו ,ןָאטלָאק .שזד ; טנעדיזערּפ --- לעמיק

 -ָארּפ ,ןישוגיוו .ר ןוא ראטערקעס ץנַאנוּפ ,ןורושו םיפעי ;רערושזערט

 :ןערָאװעג טלהעוורע ןענייז עוויטוקעזקע רעד ןיא .ראטערקעס לָאקָאט

 .סרמ ,ןיבור ,ןאמירב .סרֹמ ,גרעבזנוג .ר ,ןייטשּפע .מ ,רעגרעב ,ןעהָאק .ס

 -יוז סע  .וָאדארגָאנוװו .סומ ןוא ןחָאק .סרמ ,ןחָאק .שזד ,יקסװָאקילוק
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 ףילער רענליוו רעד .ןעגנומענרעטנוא ןערָאװעג טרישזנַארַא רעדיוװ ןענ

 .ענליוו טומ תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ ,יד עלַא טגיניוארַאפ

 -קָאד ןופ לָעבייק א ןעמוקעגנָא רעדיוו זיא ,1988 ,לירפא ןעט19 םעד

 רעדיו זיא ףילער רענליו רעד .ןעלוש ראפ ףליה ןעגעוו דַאבַאש רָאט

 .ויטקא ןעראוועג

 ,םייקגיטעט ןיוז טיינאב טָאה ףילער רענליוו רעד סאוו טייצ רעד ןופ

 ןופ עמוס יד טקישעגרעביא ןעמ טָאה ,טציא זיב ,1026 ,ראונאי ןעט17 םעד

 רחאי רָאּפ עטצעל וד ןיא וזא ,ןעסעגראפ טינ ףראד ןעמ .רעלָאד 35

 | .םיזירק ןעשימָאנָאקע ןעכילקערש א ןופ עקירעמא טעדיול

 7 -גונווארַאפ ןופ טנעדיזערּפ ,לעמיק .ל

 .(1994) טעטימָאק ספליה רענליוו ןעט

 םעד ןָא ןעסָאלשעגנָא טצעי ןענויז סעיצאזינַאגרָא רענליוו עדנעגלָאּפ יד

 :טעטימָאק ספליה רענליוו ןעטמגינוואראפ

 .עיצאזונַאגרָא רוטלוק רענליוו-רענאקירעמא }

 .ןילקורב ןופ ןָאשייאיסָאסַא טנעלָאװענעב רענליוו

 .ןילקורב ןופ ירעליזקָא טנעלָאװענעב םידייל רענליוו

 .ליװזנָארב ןופ סנעמ גנָאו וויסערגָארּפ רענליוו

 .ןָאטסָאב ןופ ןָאשייאיסָאפַא רענליוו

 | .קרַאונ ןופ סנעמ גנָאי רענליוו

 .קרַאונ ןופ ןיּואראַּפ גנוציטשרעמנוא ןעקנַארק סידייל רענליוו עטשרע

 | .גניר רעטויברא ,43 שטנערב רענליוו
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 .גנור רעטווברא ,207 שטנערב רענליוו

 .ןָאמסָאב ,גניר רעטייברא ,006 שטנערב רענליוו

  ,גנור רעטווברא ,428 שטנערב רענליוו בולק ןעיורפ

 ,גנור רעטייברא ,207 שטנערב רענליוו בולק ןעיורפ

 סעיצאזינַאגרָא רענליו עלא טינ זא ,טקאפ רעד דנערעיודאב זיא סע
 .טעטימָאק ספליה רענליוו ןעטגינייאראפ םעד ןָא ןעסָאלשעגנא טצעי ןענייז
 .רָא רענליו עטסטלע יד טעטימָאק ףילער םעד בלאהרעסיוא ןעהעטש סע
 ,ןָאשויאיסָאסא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיינוו וד ,קראו וינ ןיא סעיצאזינַאג
 רענליוו ןוא  ןָאשיואיסָאסא טעלָאװענעב סודוול רענליו דעטיונוו יד
 | .גנור רעטייברא ,28 שטנערב

 רענליוו ערעדנוזאב ויווצ זא ,טקאפ רעד ךולסירדראפ לעיצעּפס זוא סע
 עטכישעג סעמעוװו רענויא ,קראי ןינ ןיא ןעריטסיזקע ןעטעטימָאק ףםילער
 ןוא טעטימָאק ספלוה רענליוו רעטגונוואראפ רעד ,ןעבירשעג ָאד טרעוו סע
 סע .(ףילער ןעוורפ) ףילער סודייל רענליוו דעטיינוי רעד -- רעטיוווצ א

 -ָאק ערעדנוזאב ווװצ ראפ ץַאלּפ ןייק ןייז טינ ףראד סע ןוא ָאטונ זוא

 עדייב ןעכווראפ עכילטע ןעראוועג טכאמעג ןווש ןענייז סע .ןעטעטימ

 זא ןעפָאה וצ זיא סע .ןעטַאטלוזער ןהָא רעבָא ןעגינויאראפ וצ ןעטעטימָאק

 .גנוגינוואראפ ץגימיונ ןוא עטשניװעג אזא ןעמוק טעוװ ךילדנע

 .ףילער רענליוו רעד ןוא יקמנישמור ףסוי

 -עטשרָאפ רעטַאעט עסיורג יד ןוא ףילער רענליוו םעד ןעגעוו ןעמ טדער
 ,רהָאו 90 יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טרהיפעגכרוד טָאה ףילער רעד סאוו ןעגנול
 -ראפ עסיורג יד ןענעכייצראפ ןעמ ףראד ,טריטסיזקע ףילעו רעד סאוו

 רע'בושה רעד -- םעד טימ גנודנוברַאפ ןוא טָאה סע סאוו ,ןעטסניד
 .יקסנושמור ףעזאי ןַאמסדנאל רענליוו

 רעגירחאי-50 רעד ןעראוועג טרעוופעג זיא ,1981 ,לירּפא ןעט9 םעד

 -סיֹורַא טָאה טעטימָאק לבוו רעלעיצעּפס א ןוא יקסנושמור .י ןופ ויליבוו

 טניפעג סע ןעכלעוו ןיא ךוב-יקסנושמור א טיוהנעגעלעג רעזיד וצ ןעבעגעג

 -ראפ םעד ןופ ראטערקעס ,ןירושי םיפעי ןופ ןעבירשעג לעקיטרא ןא ךיז
 םענעי ןוא טרעוװו סערעדנא ןעשיווצ ןוא ,טעטומָאק ספליה רענליוו ןעטגינייא

 | : טגָאזעג לעקיטרַא
 -ייז עכלעוו ,טעטימָאק ףילער רענליוו םעד ןופ ןעגנומענרעטנוא עלַא

 עטסערג יד ןעוועג ןענויז ,ן'וקסנושמור ךרוד ןעראוועג טרישזנַארַא ןענ

 טעוװ ,ףילער רענליוו םעד ראפ ןָאטעג טָאה יקסנושמור סאוו סָאד .ןעגלאפרע

 םעד טָא ףיוא ןעטסנידראפ ס'וקסנישמור .ןערעוו ןעסעגראפ טינ לָאמנייק

 ,גנורעקלעפַאב רענליוו יד ביוא ןעלפיווצ רימ .ראבצעשנוא ןענייז םובעג
 םימ גונעג טנאקאב ןענויז סעיצוטוטסנוא עכילטפאשלעזעג רענליוו וד ביוא

 אוא ןופ גנופאש רעד ןיא טליפשעג טָאה וקסנושמור סאוו עלָאר רעד

 -נָא טָאה טעטומָאק ףילער רענליוו רעד סאוו עוצקא-ספליה רעדנעטיידאב

 "'גָאמ ןעגיטנייה ןָא ךווא טרהיפ ןוא גנאל ןערהאו טרהיפעג

 רעגילָאמַא רעד ןופ רעדניק עטכַאמשרַאפ ןוא עשמירָארַאפ עלַא יד ביוא,

 -גוא רענליוו עלא וד ביוא ,טינ סָאד ןעסייוו טָאטש רעטסמירַאב ןוא רעכייר

 טינ ןעסיוו (לָאצ עסיוורג א ענליוו טגָאמרַאפ עכלעוַא ןוא) סעיצומוטס
 ןוא ץרַאה סעמעוו ןיא ,רענליו םעד ן'יקסנושמור ןופ ןעטסנידראפ יד
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 ךיילטימ ליפ יווַא ןוא סעיטַאּפמיס עמירַאװ ליפ ווזא ָאד ןענייז סע תמשנ

 ןוא ,ךיז רימ ןעביולרע ןַאד ,ןעצרעמש ןוא ןעגנובעלרעביא ערהיא טימ

 ןוא רעדירב רענליוו עטמיראוועגנָא ןוא ענעפלָאהעג עלא יד ןופ ןעמָאנ

 רעד ןופ ןהוז ןעיירט םעד ,ן'יקסנושמור ףעזָאי ןעבעג וצ רעטסעווש

 א ,םואעליבוי ןעגירהאי-00 ןייז ןופ טייהנעגעלעג רעד וצ ,ענליוו טָאטש

 -פָא עמוראוו ענייוז ראפ חכרב א ,ןעטסנודראפ עסיורג ענייז ראפ הכרב

 ".ענלווו טָאמשסטרובעג ןייז ןופ ןעדייל יד ףיוא ןעפור

 א א

 ערעוש ,סאג רעשידיא רעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז ןערהאי ערעווש

 רענליװ ןוא ללכב ןעדיא רענאקירעמא יד .ענליוו רעביא טבעל ןערהאו

 רעטלא רעד וצ טליפרע בוח רעייז ןעבָאה ,טרפב עקירעמא ןופ ןעדיא

 ייז ןעביילב ,עקירעמא ןיא לגלוגמ וליפא ןערעװ ייז זַא רענליוו .םייה

 .רענליוו ץלַא



 .ןירושי םיפעי

 -.ענליוװ ןיא ןעלוש עשידיא יד רַאפ עיצְקַא ספליה
 גניר רעטויברַא 80/ שטנערב רעגליוו רעד טָאה רהָאי ןעגירָאֿפ טסבראה

 טפַאשלעזעג עגיטרָאד עגינווא ןוֿפ ךָאנ ןוא .ק .ב .צ רענליוו ןופ ןעמוקַאב
 . ןופ עגַאל רעלַאפָארטסַאטַאק רעד ןעגעוװ ,ווירב עגידנערימרַאלַא רעוט עכאל
 רענעברָאטשראפ סָאװ רָאנ רעד .ענלוװ ןיא ןעלוש עכילטלעוו-שידיא וד
 נא ןעשיווצ טָאה דַאבַאש .צ .רד רעוט רעכולטפאשלעזעג רענליוו רעטנַאקַאב
 | | : ןעבורשעג סערער

 וצ "עבָארּפ עטצעל יד, טציא ןעכַאמ ,רעוט-לוש רענליוו ,רימ . . .
 ןיא ןלוש עשידיא יד -- ןֹונב-סקלָאפ ןעשידוא ןעסוורג םעד ןעװעטַאר
 -לוש עטסנעבעגרעביא ןוא עטסעב ערעזנוא ןופ םענייא ןעקיש רימ : ענליוו
 - 0 .ב .צ ןופ ווימוקעזקע ןופ דילגטימ ןעװיטקַא ןעגירהָאי-גנַאל םעד ,רעוט
 -שואי ַא טומ אקירעמַא ןיא טיײלסדנַאל ערעזנוא וצ ,ָאקּפוּפ םייח רבח םעד
 | !טעװעטַאר :'וורשעג ןעגיד

 .סָאװ ,ץלַא עגליוו .רַאפ ןָאפ טעװ עלַא ריא זַא ,רעכיז ןענייז רימ . . . |
 .ןענעק רָאנ טעװ רוא

 ' | דנוירפ ןוא םירבה
 ףליח ןעטעב ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעדורב ַא יװ חולש רעזנוא ףיוא טמענ

 .ןעמעלַא זנוא רעיוט ןוא בול זוא סָאװ ,םעד רַאֿפ
 .ךיוא זיא רוטלוק רעזנוא ;טיונ רעיוא ךיוא זיא טיונ רעזנוא םירָאװ

 | רוטלוק רעיוא

 .דַאבַאש .צ .רד
 .1958 רעבמעווָאנ ,ענליוו

 -רָאפ , ,גנור רעטייברַא רעד ךיוא ןעמוקאב ןעבָאה ןעגנודנעוו| עבולנע
 / עגיטרָא עייר עצנַאג ַא ןוא טעטימָאק-ספליה רענליוו רעטגינייארַאפ ,"סטרעוו
 | .רעוט

 'וצ ןַאד דָארג ןעמוקעגסיוא זוא תורוש עגיזָאד וד ןופ רעביורש םעד |
 807 שטנערב רעזנוא ןופ םורבח עוװװוטקַא עגינווא טימ םעד ןעגעוו ןעדייר
 קנַאדעג רעד ןעקָארשעג טָאה זנוא זַא ,תמא םעד ןעגָאז ףרַאד ןעמ ןוא .ר .א
 יד ןעוו וליפַא ,טדָאמש ןייא ןופ ןעלוש יד רַאפ עיצקַא רעדנוזאב ַא ןעגעוו
 ..ענליוו זוא טדָאטש

 ןינ ןיא ןעמוקעגנָא .ק ..ב .צ ןופ תילש רעד זיא רעבמעווָאנ ןעט1 םעד
 , .קרָאו

 א ןעמוקעגרָאפ גנודלוב ?"סטרעװרָאפ, ןיא זיא רעבמעווָאנ ןעט19 םעד
 ףיוא ,קרָאו ןונ ןיא סעיצַאזינַאגרָא רעגליוו עלַא ןופ ץנערעפנָאק עלעוצעפס
 טלחעצרעד ןוא ענליוו ןופ סורג ַא ןעבעגעגּפָא טָאה ָאקּפוּפ טנוורפ רעכלעוו
 .ןעלוש עשידיא וד ןופ עגַאל רעד ןעגעוו

981 
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 ןעבָאה ָאקּפּפ .רפ ןופ ןעגנורעדליש יד זַא ,ןערעוו טגָאזעג ףרַאד'ס

 .םשור ןעקרַאטש ַא טכַאמעג עדנעזעוונַא עלַא ףיוא

 עדער רעגידנומש 178 רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא זַא ,ךיז ןענַאמרעד ריס

 ןעפָאלעגויברַאפ ןעגיוא ערעזנוא רַאפ ןענייז ,ןעטלַאהעג טָאה ָאקפופ 'ח סָאװ

 רהָאו רָאּפ ַא טומ ןעבָאה רימ סָאװ ,ענליוו רעשידיא רעד ןופ רעדליב עגידעבעל

 .ענליוו ןיא ךוזאב ַא ףיוא גידנעייז (1981 ןופ רעמוז ןיא) ןהעזעג קירוצ

 ויא סע רעכלעוו ףיוא ,ץנערעפנַָאק רעד ךָאנ ןעכָאװ עטסטנעהָאנ וד ןיא

 ןיוש זיא ,ןעלוש רענליוו יד רַאפ עיצקַא יד ןעציטש ןערָאװעג ןעסַאלשאב

 ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו ןָא ,טעטימָאק-ספליה ַא ןערָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ

 -לוק ןוא -רעטייברַא רעשידיא רעד ןופ רעוט עטסטנענימָארּפ וד ןעסָאלשעגנָא

 .סםעוצאזינַאגרָא עיר עצנאג א ןוא עקירעמא ןוא גנוגעווַאב -רוט

 ,ןיקסַאב .ו ;ןאמרעשט-ןערהע ,ןַאהַאק .בא :ןיירַא ןענייז טעטימָאק ןוא
 םיפעי ןרערושזערט ,קעדַאלוװ .ב ;ןַאמרעשט-סייוו ,לעטיק סואול ; ןַאמרעשט

 ,גרעבדלָאג .צ .ב ,ןשָאטאּפָא יי :טעטימָאק ויטוקעזקע ; ראטערקעס ,ןירושו

 -רַאה רעדנַאטקעלַא ,דלעה ףלָאדַא ,לָאגנוד .ס ,רעטבילעג .פ ,גרובזניג .א .רד

 ,ןינַאב .נ ,יקסווָאלטישז םייח .רד ,גרעבנייוו .ו ,ווָאדַארגָאניװ ףסוי ,יוװַאק

 ,רעגונ .ש ,ונודקומ .א .רד ,ןיסעיל םהרבא ,ןימיוװעל .ב ,ןיוועל סנערָאל

 םהרבא ,ףָאגָאר ללה ,ןויבצ .ב ,ןַאמרעניופ .נ ,ןַאמלעגָאֿפ .ל .רד ,יקסניּפ דוד

 רעביורש ץרפ ,ל .6 :סעיצַאזינַאגרָא ענעסָאלשעגנָא .ןעזייר הרש ,ןעזייר

 ,טפאשלעזעג-רוטלוק עשידיא ,קרָאו ןינ ןיא בולק-ןעּפ רעשידיא ,ןיוארַאפ

 ,ןילקורב ןופ ן'ססַא .ווענעב רענליוו ,טעטימָאק-ספלוה רענלווו רעטגוניוארַאפ

 ויסערגָארּפ רענליוו ,ןילקורב ןופ '!רעיליזוקָא טנעלָאװענעב סידיול רענליוו

 ,,ר .א 48 שטנערב רענליוו ,קרָאו וינ טסוא ןוא ליװזנָארב ןופ סנעמ גנָאו

 .-לוװ בולק סידייל ר .א 867 .רב רענליוו ,.ר .א 48 .רב רענליוו בולק סידייל

 ,ןָאטסָאב ,.ר .א 006 .רב רענליוו ,,ר .א 878 ,רב רענליוו ,,ר .א 867 .רב רענ

 ,שוד .נ ,קרַאונ ,סנעמ גנָאי רענליוו ,ןָאטסָאב ,ןָאשיואוסָאסַא רענליוו ,,סָאמ

 .שוד .ג ,קרַאונ ,ןיירַאפ-סגנוציטשרעטנוא ןעקנַארק סידוול רענליוו דעטשרע

 -עוקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ךיוא ןערָאװעג טריסרָאדנוא זיא עיצקַא יד

 גנוציז א רערהוא ףיוא ןעמונעגפיוא טָאה עכלעוו ,גניר רעטיײברַא ןופ וויטוק

 .ןעלוש רענליוו ןופ חולש םעד
 ןעגנולמַאזרַאפ עניימעגלַא וד ףיוא ןעטָארטעגסיורא זיא ָאקּפוּפ .ח .רפ

 -ַאגרָא רענליוו ערעדנַא ןוא גנור רעטייברא ןופ סעשטנערב רענליוו וד ןופ

 עשידיא יד ןעגעוו ןוא ענליוו ןעגעוו ןעטַארעפער טימ קרָאי ןונ ןוא סעיצַאזונ

 -רעטעברַא עשיריא יד ןופ רעדניק בור סָאד ךיז ןענרעל סע עכלעוו ןיא ןעלוש

 .סעיצוטיטסניא עגיזָאד וד רַאפ ףליה ןעגעוו טרילעּפַא ןוא ןעסַאמ

 ןַא עסערּפ רעשידוא רעד ןוא טכילטנעפערַאפ טָאה טעטימָאק-ספליה רעד

 -אב רעגוטכוו רעד ףיוא ןערָאװעג ןעזיװעגנָא זוא'ס ןעכלעוו ןיא ,ףורפיוא

 רעצנַאג רעד רַאפ רָאנ ,ענליוו רַאפ רָאנ טינ ןעלוש רענליוו יד ןופ גנוטייד

 ענעדוושראפ ןוא טרהיפעגנָא טרעוו סָאװ ,גנוגעוואב-רוטלוק ןוא לוש רעשידוא

 .בושי' ןעשידיא ןופ רעדנעל

 רעד ךילכעוטּפיווה ןוא אקירעמַא ןיא עסערּפ עשודיא עצנַאג יד ךיוא

 רענליוו יד רַאפ עיצקַא יד טציטשרעטנוא ועיטקַא רעויז ןעבָאה "סטרעוורָאפ

 .ןעלוש

 ןעזיורק יד םימ זוולב טצענערגאב םינ ךיז טָאה םעטימָאק-ספליה רעד

 רעטיירב רעד וצ טרילעּפַא רָאנ ,טיולסדנאל ןוא סעיצַאזינַאגרָא רענליוו ןופ

 .גנוציטשרעטנוא ךָאנ טיוקכולטנעפע



 33 גנוגצװַאב ןָאינוי דיירט רעד ןיא רצוט רפענליוו

 שידיא רַאֿפ טעטימָאק ספליה ןפ עטמַאעב

 .ענליוו ןיא ןעלוש

 רעציזרָאפ ןערהע -- ןַאהַאק .בא רערושזערט --- קעדַאלװ .ב

 -- ָאקּפוּפ .ח

 םיפעו ט
 ,ראמערקעס

 -- ןורושו
 ןוקסַאב +

 ,רעצי זרָאפ
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 עדנעטיידאב טימ טרעיימשעגייב ןעבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןעשיווצ

 רעטייברַא ןופ וויטוקעזקע .צַאנ :רענליוו יד רעסיוא ןעוועג ןענייז ,ןעמוס

 -ריָאוו טנעמרַאג סידוול לאנָאשענרעטניא ,ןָאשוואוסָאסַא ?םטרעוװרָאפ , ,גנור

 םכילע םולש ,ןָאינוו סרעקריָאװ גנידָאלק דעטיײמַאגלַאמַא ,ןָאונוי סרעק

 .ערעדנַא ןוא ןעלוש .ר .א ןופ רערעל ,טוטיטסניא-סקלָאפ

 8 ןערָאװעג טלעטשעגוצ זיא טעטימָאק ןָאשויבירטסיד טניָאשזוד םעד

 ןוא קעדַאלו .ב ןופ ןעגנוהימאב יד קנַאד ַא ןוא ,םודנַארָאמעמ רעלעיצעּפס

 -נהעוועגרעסיוא עלעיצעפס ַא ןעמוקאב וצ ןעגנולעג זיא ,ןהַאק רעדנַאסקעלַא

 ,גנורינגוסא עביל

 ,"סטרעוװרָאפ , ןופ רָאטקַאדער ,ןַאהַאק .בא ןופ וויטאיצינוא רעד ףיוא

 -כרוד זוא -- טיילטדנַאל רענליוו ע'בושח עדייב -- וקסנושמוד ףסוי ןוא

 יד רַאפ גנולעטשרָאפ-רעטַאעמ עסיורג ַא קרָאו ןונ ןיא ןערָאװעג טרהיפעג

 | .ןעלוש רענליוו
 / טרהיפעגפיוא רעטַאעט קילבָאּפ ןיא זיא ,10984 ,(םירוּפ) ץרעמ ןעט-/ םעד

 .ו ןופ גנוטויברַאאב רעיינ ַא ןיא ןעדַאפדלָאג ןופ ?שורושהַא , ןערָאוװשג

 ..ענהוב רעשידיא רעד ןופ רעלטסניק עטסעב יד ןופ לייטנָא ן'טימ וקסנושמור

 יד טקנַאדַאב ןוא טדערעג ןַאהַאק .בא טָאה רעטַאעט ןעטקַאּפעג-לופ ַא ייב

 גנולעטשרָאפ עגיוָאד יד .ףליה רעד רַאפ ןעטסיטרַא יד ןוא עדנעזעװנָא

 טָאה ןוא גלָאפרע רעסיורג ַא שילַארָאמ ויס ןוא לעירעטאמ ייס ןעוועג זיא
 .עמוס עדנעמיידאב ַא טכארבעגנוירא

 טסיא ןופ ןעמקנוּפ ערעסערג יד טכוזאב ָאקפוּפ 'ח טָאה קרָאו וינ ךָאנ

 עיפלעדַאליפ ,ןָאטסָאב ,דנאלווילק ,טיָארטעד ,ָאגַאקיש יוװ ,טסעוו-לעטימ ןוא

 רעד וצ גנוהוצאב עמירַאװ עבלעזיד ןעפַאש ןצ ןעגנולעג זיא םוטעמוא ןוא

 .ןעלוש וד רַאפ עיצקַא-ספליה

 תניפ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןערָאװעג טרהיפעג עיצקַא יד זיא ָאגַאקיש ןיא

 .עמוס עדנעטיידאב ץנאג ַא ןערָאװעג טלעמַאזעג זוא סע ןוא ןעבָאװ

 יב ןעטייקגירעוש ענעדישראפ ,ךילדנעטשרַאפ ,ךיוא ןעוועג ןענייז סע

 רעדעי ייב ךילנהעוועג ךיז ןעפערט סָאװ ,עכלעזא ןעטייקגירעווש .,טייברַא רעד

 ,ענעהעזעגסווארָאפ םינ ןעגנורעטש ךיוא ןעװעג ןענייז רע רעבָא ,טיוברא

  ןעטסגינעװמַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטייז עכלעזא ןופ דָארג ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 .ןעטראוורע טנעקעג

 -דימרענוא ,דניירפ תייר רעצנַאג ַא ןופ ךַאז רעד וצ טויהנעבעגרעבוא יד

 ןעגָאז טלָאוװ'כ ,עגידלַאװג ַא ןוא .ק .ב .צ ןופ תולש םעד ןופ טייברא עכיל

 .תועינמ עלַא ןעוועג רבוג ןעבָאה תונשקע ,רענליוו ע'תמא

 ךיוא זוא'ס .גלָאּפרע רעלעירעטַאמ רעד רָאנ טינ רעבָא גיטכיוו זיא סע

 - ,טייברַא-סגנורעלקפיוא עגיטכיוו ַא ןערָאװעג טרהיפעגכרוד

 ןעלוש עשידיא רענליוו יד סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ללכב ךָאד זוא סָאד
 .םאגעלעד ןעגידנעטשטסבלעז ַא טקישעג ןעבָאה

 רענרעדָאמ רעד ןופ רעגנעהנָא ןוא דנוירפ עטרעטסייגַאב רעטרעדנוח

 / ףיוא ןערענָאיּפ סלַא ענליוו טדָאטש רעד ןופ ןוא גנוגעווַאב-רוטלוק רעשידיא
 | .ןערָאװעג ןענואוועג ןענויז טיבעג םעד

 טעקנַאב-דיושּפָא ןַא קרָאו ןונ ןיא ןעװעג זיא 1098 רַאונאי ןעט4 םעד

 ,טכיוניח ןעדעו ןוא גלָאפרע רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ָאקּפוּפ 'ח ראפ

 סָאװ ווס ןוא טפנוקנעמַאזוצ ן'פיוא טשרעהעג טָאה סָאװ טסיוג םעד ןוא ּווס
 .ןעגנוכיורגרעד עשוטקארפ טגנאלאבנא
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 רעסיווא רעבָא ,ראלָאד 700 טעקנַאב ן'פיוא ןערָאװעג ןעפַאשעג ןוא סע

 -רַאפ עכיורטסויג ַא ןיא ןעראוועג טלעדנַאװרַאֿפ טעקנַאב רעד זיא םעד

 עלערוטלוק עגיטכיוו עליפ טריטוקסיד טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאז

 טָאה ןעמ .אקירעטַא ןיא תוחילש ס'ָאקּפוּפ .ה טימ גנודנובראפ ןיא ןעגַארפ

 טומ סיווא שיוָאטסית ךיז טנעכויצ סָאװ טדָאטש וד ,ענליוו ןעגעוו טדערעג

 -םווא רעד רַאפ ףמאק ןעגירהָאו-גנַאל רהיא טימס ,עיצידַארט-רוטלוק רחוא

 -םרעצ רוא רַאפ ענליוו טביולעג טָאה'ט ;ךארפש רעשידיא רעד ןופ גנוטלַאה

 ןעשידוא ןעדעו ראפ גיטכיוו ןוא רעיוט זוא סָאװ ץלַא ןעשטנַאינ ןוא ןעל

 ,שנעמ-רוטלוק
 ןופ ןטפערק עטנעגילעטניא עלַא ןופ טפנוקנעמַאזוצ ַא ןעוועג זוא סָאד

 -אזינַאגרָא רענליוו עטסייס יד ןופ רעהעטשָארפ יד טומ ןעמַאזוצ ,קרָאו וינ

 .רעטקַארַאכ ןעש'רבה ןוא ןעמיטנוא ןא ןעגארטעג טָאה טנעוַא רעד .סעוצ

 רעציזרָאפ ,ןיקסַאב .+ :טעקנַאב-סדיישּפָא םעד ףיוא טדערעג ןבָאה סע

 ןופ עטימָאק וויטוקעזקע .צַאנ ןופ ,וָאקסעּפ .ו ;םטעטומָאק-ספליה ןופ

 -רַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ טנעדיזערּפ ,ןַאמלעגָאּפ .? .רד ; גניר רעטייברַא
 .א .רד ;טעטימָאק ספלוח ןופ (יעשטַאנזַאק) רערושזערט ,קעדַאלוװו .ב ;ןיוא

 םהרבא ;?סטרעװרָאפ, ןופ ,ןעהָאק רָאדיזוא ;"בולק-ןעפ, ןופ ,קינלַארָאק

 -ַאוצָאס ןעשודיא ןופ ,ןינַאכ .נ ;עינעמור ןופ חולש ,ןַאמסיק .ו .רד ;ןעזייר

 -לוש רעלארטנעצ גניר רעטייברַא רעד ןופ ,קָאלב .ר ;דנַאבראפ ןעשיטסיל

 ןופ ,ןיוועל בקעי ;ןעלוש םכילע םולש יוד ןופ ,קינלַאטופש ; גנוטלַאװרַאּפ

 ןופ עיצקעס רענַאקירעמַא רעד ןופ ,ןהכ .ל .ו ;טפאשלעועג-רוטלוק רעד

 רעד ןופ ,שינעד סקאמ ;ענליוו ןיא טוטיטסנוא ןעכילטפאשנעסיוו ןעשידוא

 -ערקעס ,ןירושו םיפעי ,ןָאונוי סרעקריָאװ טנעמרַאג סודוול לענַאשענרעטנוא

 | .ָאקּפוּפ .ח דניירפ ןוא ,טעטימָאק-ספליח םעד ןופ ראט

 רעיונעג ןעלעטשּפָא ךיז טרָא ןופ טייקטצענערגאב בולוצ טינ ןענעק רומ

 עלַא ןעלָאז .עיצקַא רעד ןופ םיטרפ עטנַאסערעטניא עגינויא ךָאנ ףיוא

 יד ןעבָאה עיצקַא רעד ןופ גלָאפרעד םעד ןעפלָאהעגטימ ןעבָאה סָאוװ ,דנוירפ

 -םלעג ענעפַאשעג וד זַא ,ןיווטסואוואב םעד ןיא גנוגידירפאב עשילַארָאמ

 .ןעלוש רענליוו יד רַאפ גנוציטשרעטנוא עגיטכיוו ַא ןעוועג ןענייז ןעמוס

 ןופ ענייא סלַא ןעביילב םעוו ןעלוש רענליוו יד רַאפ טייברַא-ספליה יד
 וד ןופ ןעבעל ןוא עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסטנַאסערעטנוא ּוד

 םענעהעזעגנָא ןַא ןעמענרַאפ ךיוא םעוו ןוא אקירעמַא ןוא טיולסדנאל רענליוו

 רעכלעוו ,תורוש עזיד ןופ רעביירש םעד ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןוא ץַאלּמ

 םעד טימ ןעטייברַאמומ וצ עיגעליוװירּפ ןוא דובכ ַא ראפ טכארמאב טָאה

 .ָאקמוּפ .ח רבה טסילַאעדיא םעד ,ןעלוש רענליוו יד ןופ חילש ןעשיטַאּפטוס
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 גניר רעטײברַא ץא רענליװ ןופ עילָאר יד

 -גַאמסדנַאל ןעבָאה גניר רעטויברא ןופ עטכישעג סגנולקיווטנע רעד ןיא

 טעמכ ,ץַאלּפ ןעגי'דובכב ַא רחעז .עילָאר ערעיוהעגנוא ַא טליּפשעג ןעטפַאש

 .ענליוו טדָאטש יד טמענראפ ןָא-ןעביוא םעד

 םינ .רעטייברא ןופ עיצאזינַאגרַא ןַא עקַאמ זיא גניר רעטייברא רעד

 ןעסאר ןעשיווצ טינ דיישרעטנוא ןיוק םונ גניר רעטייברא רעד טכַאמ רָאנ

 -- עלופ טינ תמא -- גנור רעטייברא ןיא ָאד ןענייז סע .רעקלעפ ןוא

 טסָארּפ ,וניבא םהרבא לש ותורבב ןוורַא טונ רָאג ןענייז סָאװ ,רעדילגטימ

 רעדילגטימ יד ןענייז להָאצ ןעטסערג םעד ןיא רעבָא ,םיווג ע'תמא ,טדערעג

 םיורג .םושושב לטב ןערעו רעטייברא עשידוא טינ .רעטייברא עשידוא

 ןעגנאפעגנָא ןעבָאה עקירעמַא ןיא ןעוו ,גניר רעטייברא רעד זיא ןערָאװעג

 .ןעטסודנוב עשימייה ןערורגומע וצ

 עניימעגלא ןעװעג ןענייז גניר רעטייברא ןופ סעשטנערב עטשרע יד

 םונ טָאה גניר רעטיוברא ןופ סנווא שטנערב רעגיטציא רעד .סעשטנערב

 רעטמיטשַאב ַא רעדָא טָאטש רעטמיטשַאב ַא ןופ רעדולגמימ ןייק טכוזעג

 רעדָא רעשילווּפ ַא ,רעשינעמור ַא ,רענַאוצילַאג ַא ,רענויא רעדעי .דנעגעג

 וָאנ טָאה רע ביוא גניר רעמויברא ןיא ןעמַָאקליװ ןעוועג זיא ,קאוומיל ַא

 ןוא גנור רעמייברא ןופ גנורעלקרע-ןעּפיצנירּפ עשיטסילַאוצָאס יד טנעקרענָא

 ךיוא .ןעדרָא ןוא דולגטימ ַא ןייז וצ דנעסַאּפ ןעוועג טּפיוהרעביא זיא

 ןעועג ןענויז 20 זיב ריפ ,יירד ,ייוװצ שטנערב ,סעשטנערב עטסקענ יד

 יד סָאװ ,רעבָא ןָא טייצ רעד ןופ .סעשטנערב ענײמעגלַא ךילכעוטּפיוה

 ,ןעטסילַאוצָאס עגיטראפ ןעקיש וצ ןעביוהעגנָא רעהַא טָאה עיצולָאװער עשיסור

 זיא סע ןוא טיילסדנאל ןופ סעשטנערב יד ןעלקיוװטנע וצ ןָא ךיז ןעביוה

 .ןענואוועג םעד ןופ טָאה ןעדרָא רעצנַאג רעד זַא טינ קפס ןייק ראג

 רעשיטסידנוב רענעכַאוּפשעגסווא ןויק טינ זוא גניר רעטייברא רעד

 ,ןערענָאיצולָאװער-ןעטסילַאיצָאס גנור רעטייברא ןיא ָאד ןענויז סע .ןעדרָא

 ןופ ןוא .ּפ .ל .ס ןופ רעדילגטימ ,ןעטסיכרַאנַא ,סעצווָאמייס ,סעצווָארקסוא

 ךיוא להָאצ רעניילק ַא ןיא ןענייז סע .ןעגנוריטַאש עשיטסילַאוצַאס ערעדנַא

 טָאה גניר רעטייברא רעד סָאװ ,ועטקַארַאכ םעד רעבָא .ןויצ ילעוּפ ָאד

 .דנוב ןופ עלעגיוו יד זיא ענליוו ןוא רעשיטסידנוב ַא ןעוועג זוא ,ןעגָארקעג

997 
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 -רעד ןוא ןייז טלָאװעג ָאד ןעבָאה ןעטסודנוב ענעמוקעגרעבורַא יד
 ךיז ןעבָאה ןוא םייחרעד ןיא ןעוועג ןענייז ייז יװ ערעפסָאמטַא רעבלעז
 -עג ןעמאזוצ ןעבָאה ייז ןעמעו טימ טיילסדנַאל וצ טעילוטעג רעבירעד
 -ָאס ןעגעוו ךיז טגירקעג ןעמאזוצ ןלופַא ןוא טפמעקעג ןעמַאזוצ ,םייברא
 יד ךיז ןעגעלפ ןעגנוציז ןופ ןעטייצ וד ןיא .ןעמעלבָארּפ עשיטסילַאיצ
 רעד ןיא  .ערעפסָאמטַא רעשימייה רעד ןיא ןעגָארטרעבירַא רעדילגטימ
 -נָא ךיז רערולגמימ וד ןעגעלפ ןעגנוגנידַאב רענאקירעמַא ןופ טייקטלַאק

 .חבובס רעשימייה רעד ןיא ןעמירַאװ

 -סגנוהיצוצ רעדנוזַאב ַא טַאהעג ןעבָאה סעשטנערב-טטּפַאשנַאמסדנַאל יד
 ןעגָאמ וצ ןעביוהעגנָא טָאה דנַאלסור ןיא ןעוו ,רעהירפ רהָאי 29 טוימ טּפַארק
 ןוז עדנעהעגפווא יד זַא טרַאװרע ןעבָאה עלַא .טכַאנ רערעטסנופ רעד ךָאנ
 ךיז טָאה רענייק .ןעמעלַא רַאפ קילג ןוא טכיל ,ןעבעל ןעגנערב טעוװ
 ַאוַא ,סמערוטש עבלעוַא ןעמוקנָא ןעלעוװו גָאמ ן'טימ זַא טלעטשעגרָאפ טינ
 -ער רענעמוקעגרעבירַא ןָא ןעוו ןעטיוצ עכולקילג ענעי ןיא ..גנוטסיװרַאפ

 ,ןעקנויב קרַאטש רע טגעלפ ,ןעגנונפָאה טימ טלעזַאב ןעוועג זוא רענַאיצולַאװ
 וד ןיא .עקירעמַא עװָאנושַאמ יד ןהעזרעד ךיז רַאפ טגעלפ רע ןעוו

 .ןערעוו ןעסעגראפ שינעקנייב יוד טגעלפ טיילסדנַאל ןעשיווצ סעשטנערב

 ןעמ טגָאז ,,םיוק ךיז טביולג סע רעבָא ,ןורכז רעד שורפ זוא סע,

 ,םואעליבווי ןעגירהעי-29 םעד טםרעייפ 807 שטנערב רעד ןעוו .שיסור ןיא
 .טנעהָאנ יוזַא ךָאד רעבָא ,טייו יױזַא ןעגנוריסַאּפ עגולָאמַא םיוא ןעמוק

 רעמייברא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןָא-ןעביוא םעד ןעמענרַאפ רענליוו

 ;רענליוו ַא ,ןיקסַאב דנוירפ ,רעטערקעס לַארענעג רעד זוא רָאנ טינ .גניר

 ןופ ןוא טנעמטראּפעד ירעטעמעס ןופ ןירעטלַאװרַאֿפ יד זיא רָאנ טינ
 גנוטלַאװרַאפ רעצנַאג רעד ןיא -- ,ןירענליוו ַא ,שַא םַאדַאמ ,סיווריוס לעשָאס
 .עילָאר ערעיוהעגנוא ַא רענליוו ןעליּפש גניר רעטייברא ןופ

 -וא ןא טליּפשעג טָאה טפיוהרעביא ענליו ןיא "דנוב, רעד
 רעד ןיא עלָאר ַא טלוּפשעג טָאה "דנוב, רעד  .עלָאר עסיורג רעיוהעג
 עטכושעג רעשידיא רעד ןיא ןוא ללכב עטכושעג רעשיסור רענײמעגלַא

 ןעסעגרַאפ ןעבָאה עגינייא ,עקירעמא ןיא ָאד ןענייז ןעטסידנוב עליפ .טרפב

 ןוא ןעבילבעג רעבָא ןענייז עטסיימ וד .ןעלַאעדוא דנֲעגוי ערעייז ןעגעוו

 עילָאר עסיורג ַא ךיוא טציא ךָאנ ןעליּפש עליפ .גנוגעווַאב רעטייברא רעד

 .גנור רעטייברא ןיא

 ןופ .ןעמסולאיצָאס םתס ןוא ןעטסידנוב ןעגעוו ךיז ןעמ טנָאמרעד

 ?ןערָאװעג ווז טםימ זיא סָאװ : עגארפ וד ךיז טלעטש ,קירוצ רהָאו 5

 .עגַארּפ רעד ףיוא טָא רעפטנע ןַא ןעבעג וצ ןעכוז ךאלטיּפַאק עגידנעמוק יד



 רָעטײברַא ןיא רענליוו ןופ עלָאר . יד

 807 .רב ,רעלױא םהרבא

 ַא ןוא דלַאװ םוצ טהיצ ףלָאװ ַא
 .רענליוו וצ טהיצ רענליוו

 ןופ דולגמימ א טצוא זוא רעלדַא

 רענליוו ןופ טהעטשַאב סָאװ ,207 .רב

 סלַא ערעירַאק ןייז רעבָא ,טיולסדנַאל

  טָאה רעוט רעװייטקַא גנור רעטיוברא

 טכַאמעג רעלדַא

 ןעטַארטעגניירא יא

 ,שטנערב

 רעלדַא ווא 1010 רהָאו ןיא ןיוש

 -ַאק לָארטנַאק ןוא ןערָאװעג טלהעוורע

 -עג רע זיא ךילגטימ ַא רעבָא ,עטימ

 רענליוו ןופ שטנערב ַא ןופ טינ ןעוו |

 ַא ,184 שטנערב ןופ רָאנ ,טיײלסדנַאל
 ,מםיילסדנַאל יילרעלַא ןופ שטנערב

 .רענליוו ןייק טינ רעבָא

 -עג רעלדַא ויא 1011 רהָאי ןיא

 -ָאק לָארטנָאק ןופ ןאמרעשט ןערָאװ

 םישנאמרעשט ןופ טמַא רעד .טעטימ

 .רוטַאנ עטייוצ ןייז ןערָאװעג זיא
 ןערָאװעג רעלדַא זיא 1918 רהָאו ןיא

 -עד ירעטעמעס ןופ ןַאמרעשט רעד

 רעבָא 1914 רהאו ןיא .טנעמטראּפ

 םעד טֹומ טנעגונגַאב ךיז רע טָאה

 רע רעדייא עדַארג
 רענליו ןיא

 -עג ווא רע .רעטערקעס ןופ טמַא
 -נָאק ןופ רעטערקעס רעד ןערָאװ
 .עטימָאק ןָאשוטיטס

 עכילטע ענהעש ראפ זיא רעלדא
 -רַאֿפ רעד ןיא גוטעהט ןעוועג רהָאי

 ןופ .גנור רעטייברא ןופ גנוטלַאװ

 רע זוא 1919 זיב 1916 ןעוהָאו יד
 -ָאוצַאנ רעד ןופ דולגמומ ַא ןעוועג
 -רא ןופ עטימָאק וווטוקעזקע רעלַאנ

 999 גניר

 רע זיא רחָאֹו ייוצ .גניר רעטייב

 ןוא עטימַאק םויראטינַאס ןיא ןעוועג
 ..עטומָאק סֹופָא רעד ןוא רהָאו ןיוא

 -דַא ווא טייצ רהָאי רָאּפ ַא רַאפ
 -רא ןופ גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןיא רעל

 זוא סָאד ;ןעװעג טינ גנור רעטייב

 טָאה רע לייוו ,ראפרעד ןעוועג טינ

 -לַאװרַאפ רעד ןעגעג טַאהעג םעּפע

 סָאװ ,םעד בילוצ טושּפ רָאנ' ,גנוט
 .קרָאי וינ ןיא ןעוועג טינ זיא רעלדַא

 רעד טוימ רע טָאה ןָאטסָאב ןיא

 קאר'ב טַאקָאװדַא םעד ןופ ףליה

 .ליוו ַא ךיוא ,טסקַאב םַאיליוו ןוא
 -ווברא 006 שטנערב טעדנוירגעג ,רענ

 -ליוו ןופ טהעטשאב סָאװ ,גנור רעט
 .םיולסדנאל רענ

 ןערָאבעג ווא רעלדא םהרבא

 ןוא דָארָאגיװַָאנ עמאס ןיא ןעראוועג

  -רלעפ ַא ןעטַאמ ַא ייב 1889 רהָאו

 ווב וויא טסייג רענליו רעד רעש

 ןושל רענליוו רעד ,ןעבילבעג םהיא
 .ןערעונַאמ רענליו יוד ןוא

 -עג רעלדַא זוא דָארָאגיװָאנ ןוא

 רעשיטסידנוב ןיא ןערָאװעג טפיוט

 רעד ןיא ןעװעג זיא סָאד .טייברא

 סָאװ ,רועפא "גָאב ןַאּפ, ןופ טייצ

 עטכישעג רעד ןיא ןעבילברַאפ זיא
 טַאהט רעשידלעה ַא סלַא דנוב ןופ

 .ןעמסידנוב רעדָארָאגוװַָאנ ןופ

 -ַאועג רעלדַא ווא אקירעמא ןיא

 -ווברא ןיא דילגטימ רעגיטעט ַא ןער

 טייצ רעגנאל ַא ראפ רָאנ ,גנור רעט

 -גערב ןוא טעשודנַאלבעג רעלדַא טָאה

 רע .טיילסדנַאל עדמערפ ןופ סעשט

 רע .ןענופעג ןוקית ןייז רעבָא טָאה

 ַא ןערָאװעג 1094 ןיא ךילדנע זיא

  שטנערב ַא ,20/ שטנערב ןופ דולגטומ
 .רענליוו ןופ

 קרָאו ןונ ןיא קירוצ גידנעמוק

 -וצ רעלדַא ויא ,תומוקמ עטייוו ןופ

 ןופ גנוטלַאװרַאּפ רעד ןיא ןיירַא קיר

 רע זיא 1098 ןוא .גניר רעטייברא
 לאקידעמ ןופ ןאמרעשט-סייוו ןערָאװעג

 .ןופ גנודנירג רעד ראפ ,טנעמטראּפעד

 ןוא .םייבראעג טָאה רע רעכלעוו
 -קעס ןערָאװעג רע זוא 1020 רהאו
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 .טנעמטראפעד לאקידעמ ןופ רעטער

 ןערָאװעג רע זוא 1980 רהָאְו ןיא

 לאקידעמ ןופ ןאמרעשט-סייוו רעדיוו

 רהָאו ויוצ ראפ ןוא טנעמטראּפעד
 ךיז רע טָאה -- 1082 ןוא 1981 --

 ה והנה סט טעטוסא

 רערושזערט ןופ טמַא םוצ טנידרעד

 .טנעמטראפעד ןעגיבלעומעד טָא ןופ

 ןופ טמַא םעד רע טמענראפ טציא

 .עטימָאק פמעק ןופ רעטערקעס

 -עהט זיא ןוילַא רעלדַא רָאנ טונ

 ךיוא רָאנ ,גניר רעטייברא ןיא גיט

 -ָאס ,ןירעטיילגַאב-סנעבעל עיירט ןייז

 וויא 1089-88 רהָאי ןוא .,רעלדַא עיפ

 ןופ דולגמומ ַא ןעוועג רעלדַא סוסימ

 טנעמטראפעד סיוורווס לעשָאפס םעד

 סוסומ זיא טציא ,גנור רעטייברא ןופ

 ןעיורפ רעד ןופ דילגטימ ַא רעלדַא

 .עמומָאק

 ,43 .רב ,סמארבייא ריאמ
 .ןע'סמארבייא ןענעק רענליוו עלופ

 ףילער רעטייווצ רעד ןעוועג זיא רע

 | .ענליוו ןיא תולש

 ןעמ סאוו ,םיחולש עטשרע יד

 -עג ןעגייז ,ענליוו ןייק טקישעג טָאה
 -נורג יד ןופ רענויא ,ץכ דוד ןעוו
 זיא רעכלעוו ,42 שטנערב ןופ רעד

 ;80/ שטנערב ןיא דילגטומ א טציא

 יד .ןיקסורד רָאטקָאד ןוא ןויבצ .ב

 טרחיפעגקעווא ןעבָאה םיתולש עטשרע

 -ָאד דנעזווט 160 םורא ענליוו ןייק

 ,רעל

 -סווא זיא ןעטויצ ערעווש ןיא

 יססגצוויא .ם

 -רע וצ םיחולש עטשרע יד ןעמוקעג

 ןעו ךיוא .ןָאיסימ רעייז ןעליפ

 זוא ןעראוועג טקישעג זיא סמארבייא

 .רעוש ןעוועג ענליוו ןיא עגַאל יד
 ןופ ןעטייצ יד ןיא ןעװעג זיא סע

 -לָאב יד טימ ןעליוּפ ןופ גירק םעד
 .1990-1921 רהאי ןיא ,סעקיוועש

 םליפרע תוחילש ןיוז טָאה סמארבייא
 .טוג רחעז ענליוו ןעק רע הנוטאב

 ןעראוועג ןערָאבעג ןעטראד זיא רע

 ןווז ןוא ,1876 ,ראורבעפ ןעט6 םעד

 .ענלווו ןוא טנאקאב זיא עילימאפ

 -אב םמארבויא טָאה ענליו ןיא

 ,עלוש רַאטנעמעלע עשיסור א טכוז
 -ושטוא עוָאנלַאשטַאנ ס'ווָאראזאל ---

 ןוא ןעגנַאגעג זיא ןוא ,עשטשול

 .ויא רעגייטש רעד יו ,רדח

 ןעמוקעג רע זיא עקירעמא ןיא

 .1804 רהאי ןיא

 סטארבווא טָאה דרָאקער ןעגנַאל א

 -ראפ רעד ןיא עקירעמא ןיא ָאד
 ןוא .גנור רעטווברא ןופ גנוטלאוו

 -עמעס ןיא ןעװעג רע זיא 7
 1018 ןיא  .עטימָאק לָארטנָאק ירעט

 ןוא ,עוויטוקעזוקע ירעטעמעס ןוא --

 ןיא ןעוועג ןיוש רע זיא 1910 ןיא

 ןיא ,עוויטוקעזקע רעלאנאיצאנ רעד

 .עטימָאק סופָא רעד

 סמארבייא ןיא 1820 רהאי ןיא

: 
 סיפא רעד ןופ רעציזראפ רעד ןעוועג

 רע זיא 1021 ןיא ךיוא  .עטימַאק

 .עטיטָאק סיפָא רעד ןיא ןעבילבעג

 ןיוש רעבָא רע זיא רעציוראפ ןייק
 | .ןעוװעג טינ

 -בווא ךיז טָאה רהָאו רָאּפ א

 זיא 1024 ןיא ןוא טחורעגּפא סמאר



 גניר רָעטײברַא ןיא רענליוו ןופ עלָאר יד

 ןופ דילגמימ א ןעװעג רעדיװ רע

 ווא רע .טנעמטראפעד ירעטעמעס

 ןוא רהאו א ךָאנ ןעבילבעג ןעטרָאד
 .רערושזערט ןעראוועג

 "וירערעּפ, רעניילק א רעטייוו

 ןיורא ,1928 ןיא ,רעדיוו זיא רע ןוא

 ויטוקעזקע רעלאנאוצַאנ רעד ןיא

 .עטומָאק םופָא רעד ןיא ,עטימָאק

 ןיא רהאי א ךָאנ ןעבילבראפ זיא רע

 ןעק ןעמ ןוא עטימָאק רעבלעזרעד
 זיא רע זא ןעסיוטשנָא ןיוש ךיז

 רעד ןופ רעציזראפ ןעראוועג רעדיוו

 רע זיא רעצוזראפ .עטימָאק סיּפָא

 .1930 רהאי ןיא ךיוא ןעבילבראפ

 -בוא טביל סעטימָאק ייווצ

 םעד ןוא עטימָאק סופא וד :סמאר

 רהאו ןיא טנעמטראּפעד ירעטעמעס

 -טומ א ןעראועג רע זוא 9

 -יטוקעזקע ירעטעמעס רעד ןופ ךילג

 אפ ןעבילבראפ ךיוא זיא ןוא עוויט

 .1993 רהאי םעד

 .007 .רב ,ןָאטמיפישַא זואד

 ירעטצמעס .ר .א ןופ ןירעטלַאװרַאּפ

 .טננמטרַאּפעד

 ןוא ץאלפ ןעגי'דובכב א רהעז

 זואר םימ טמענראפ גניר רעטייברא

 -רעפ עגידריוקרעמ א ןָאסמוס-שַא

 .ןעטכוזנוה עליפ ןיא ןָאז
 טימ יורפ ענרעדָאמ א גידנעויז

 ףיוא קילב ןעלאקידַאר ,ןעטיירב א

 ויא ,ןעבעל ןופ ןעגנוניושרע עלא
 טימ ןעגנורדעגכרוד ׁשֵא סימ רעבָא

 רעד ןופ סעיצידַארט ענהעש יד
 יד ,ענליו טָאמטש רעגיטעטליואוו
 -ָאבעג ןוא יז רעכלעוו ןיא טָאטש

 וד טכַארבראפ ןוא ןעראוועג ןער
 .ןערהאי רעדניק עלופסקורדנייא

 --עטש עכולטרַאװטנאראפ א רהעז

 -ווברא ןיא ׁשֵא סימ טמענראפ על

 ןירעמלאווראפ יד זיא יז .גניר רעט

 ראפ טָאה סאוו ,טנעמטרַאּפעד א ןופ

 ,ערעוש  ךיז
 ןופ ןירעטלַאװרַאפ יד זיא ׁשֵא סימ

 םלוע-תיב) טנעמטטראּפעד ירעטעמעפ

 .(גנולייטּפָא
 יד ןעמונעגרעביא טָאה ׁשֵא סימ

 ..ןעבאגפווא עשיגַארט
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 -טראפעד ירעטעמעפ ןופ גנוטלַאװרַאפ

 ערעװש רהעז .1907 עדנע טנעט

 טָאה ןעמעלבָאוּפ עטריצולּפמָאק ןוא

 -וצ זוא וז .טַאהעג ךיז ראפ וז

 יד ןופ גנוזעל רעד וצ ןעמָארטעג

 ןוא טקַאט ,עיגרענע טימ ןעמעלבָארּפ

 ןעטכולפ ערהוא .טייהנעבעגרעבוא

 טליפרע 'יז טָאה ןירעטלַאװרַאפ סלא
 .ןפוא ןעטסעב ן'פווא

 -םולפ עלעיציפָא ערהיא רעסיוא

 ןעמונעג ךיז ףיוא ׁשַא סימ טָאה ,ןעמ

 וצ ,טסַאל עטיוװצ הוד גילווווורמ

 -טראפעד סיווריוס לעשָאס ַא ןעדנירג

 ךיז טָאה סאוו טנעמטראּפעד א ,טנעמ

 ןעפלעה וצ עבאגפיוא יד טלעטשעג

 רעד .עטלעפייוצראפ ןוא עזָאלפליה

 -ולטע ןיוש טריטסיזקע טנעמטראּפעד

 בייל טימ זיא ׁשֵא סימ .רהאי עכ
 -רע וצ ןעבעגעגרעביא ןעבעל ןוא

 ןופ ןעבאגפיוא ערעווש יד ןעלופ

 .ףליה רעלאיצָאס

 מייקגיטעטליואוו ןופ ךירמש רעד

 .ׁשֵא סימ ןוא טלעקיוװטנע רהעז זיא

 רעד ןופ טנ'שרי'עג זוא ךירטש רעד

 ערעפסָאמטַא רעלענָאיצידַארט רעטלַא

 יז רעכלעוו ןופ עילימַאּפ רעד ןופ
 -ראפ זיא עילימאפ רהיא ןיא ,טמוק
 ןופ סעיצידַארט ענהעש יד טרעמרעק

 .ענליוו רעמורפ ,רעטלַא רעד

 -ֹומ יד ןענעקרעד טינ ןעק ןעמ
 -רעּפ א ןופ המשנ רעד ןופ ןעשינעפ

 וד טינ טסייװ ןעמ ןענַאװ זיב ,ןָאז
 רעד ןופ ערעפסָאמטַא וד ןוא הביבס
 ןָאורעּפ יד רעכלעוו ןופ עולימאפ

 ,טמוק
 -אב ךיא בָאה ךיורטש םענדָאמ א



 רעד ןופ עיגָאלָאכוספ רעד ןיא טקרעט

 רעלאקידַאר ןוא רענרעדָאמ טפכעה

 ןוא טסעדליבעג גידנעייז .ׁשֵא םימ

 רהוא ייב ךיז טקעוװרע ,טרעלקעגפיוא
 -וצ-גָאטוירפ .שינעקנעב ענדָאמ א

 תמשנ יד יוװ יווזא סעפע ,טכַאנ

 רעד טיול ,ןָא טמוק סאוו ,הריתי
 תלבק טימ ןעדיא ןעדעי וצ ,עדנעגעל
 ךָאנ טקנעב ןוא סעּפע טכוו ,תבש

 שא סימ ןיטסילַאנָאוצַאר וד .סעפע

 -נעס רהעז טכַאנ-וצ-גָאטיורפ טרעוו
 .לַאטנעמוט

 רעד רומ ראפ זיא טווצ עגנאל א
 ךוא ויב ,שינעטער א ןעוועג ךירטש

 עגונווא טסואורעד םינ ךיז בָאה

 ןוא עולימאפ רהיא ןופ ןעטקאפ

 ראפ ןענייז ןעכאו עליפ .ענליוו

 .ןעראוועג רָאלק רימ

 ןעגעוו ךיז ךיא בָאה טסואוורעד

 בָאה ךיא .גילעפוצ שא עילימַאפ רעד

 ןיא ןעבעל ןעגילָאמא ןעגעוו טדערעג

 ןופ רעטסעװש רעד טימ ענליוװ
 א ,ש8 רתסא סֹומ טומ ,שֵא וואר

 -קא רחעז ןעוועג זיא סאוו ,ןָאזרעּפ

 -אב רערענַאוצולאווער רעד ןיא ווימ
 -עמא ןיא ָאד ןוא ענליוו ןוא גנוגעוו

 -עג ןעגודלושמוא םעד ןופ .עקיר

 טקעדטנע רימ רַאפ ךיו טָאה ךערּפש

 א ןופ ןעבעל רעטנַאסערעטניא רעד

 .עילימאפ רעשידיא רעלאכראירטַאּפ
 ףיוא ,ףיוה ס'עליט עשאר ןיא

 -עג טָאה ,ענליוו ןוא סַאג רעשטייט
 ןמלק ,דיא רעגידריוקרעמ ַא טבעל

 ןופ ןעוועג זיא ךורב ןטלק .ךורב

 -ומ עשידיא עבילרהע ןוא עמורפ יד
 טָאה ןעמס עכלעו ,ןעפ

 -לעו ,ןעדיא יוד ,"סעקינ'וָאו-דמל,

 ארומ רעגידנעטש רעד טימ ןעבעל עכ

 ראפ גונעג טינ ייז ןעוט רעמָאט

 ןעדוא יד טָא ;ןעשנעמטימ ערעייז

 -ַארּפ רעכילרהע ןופ ןעבעל עכלעוו
 וצ סמענעו ארומ ןעבָאה ןוא עצ
 .רָאה ַא ףיוא ןעּפעשטראפ

 -פא לָאמ עליפ טָאה ךורב ןמלק
 ןעוו ,ןעדאירדָאּפ עטוג רחעז ןעזָאלעג
 ךוא רעדנא ןַא
 ראפ ןעבָאה דאירדָאּפ םעד ףראד רע

 גערופען 

 . זא טגָאזעג טָאה

 יקסגעוויא - .מ

 .וא ,ןעװעג זיא ָאטָאמ ןייז .ךיז

 ןעמ .ןעבעל ןעפראד ןעדיא עלא
 .ןייז לובג גיסמ טינ םענייק רָאט
 -ַאפ זיב םורפ ןעוועג זיא ךורב ןמלק
 האל הרש ּוורפ ןייז טייקשיטַאנ

 -טניוה רהעמ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא

 טיוקגיטלעװטניה רעהיא גיטלעוו

 וצ טרעטשעג טינ רעבא רהיא טָאה

 וצ ןעבעל ןעצנאג רהיא ןעמדיוװ
 הקדצ

 -כָאמ יד ןעועג ויא האל הרש
 רעד םָא ץיוורוה ןימונב ןופ רעט

 רעדיו ןעװעג זיא ץיוורוה ןימינב

 -עג ווא רע ּפיט רעגידרוווקרעמ א

 רעבא ,דיסח רעשטיוואביל א ןעוו

 טפור ןעמ סאוו סָאד ןעוועג זיא רע

 ןוא רע טנַאלַאט רענדאראמאס א

 ןוא רעדליב ענויז .רעלאמ א ןעוועג
 ןעפיוק םיצירּפ ןעגעלפ ןעשזַאוייּפ

 ןימינב .זיירּפ ןעטוג א ןעלהָאצ ןוא

 עלוש א ןיא לָאמנייק זיא ץיוורוח

 עלוש א ,טרעקראפ .ןעגנאגעג טיג

 .ףירמט םהיא ייב ןעוועג זיא

 -אב ןעוועג בוטש ןיא ןענייז עלא

 ןווז ,ןימינב רעטלא רעד  .טגיטפעש

 ןמלק םידייא ןייז ,האל הוש רעטכָאט

 -עג ןעניוז רעדניק יד ךיוא ,ךורב

 -ראעג טָאה ןעמ , .טגיטפעשַאב ןעוו

 ,"ךָאװו עצנאג יוד ןעניב יד יוװ טייב

 -סיוא ךיז טָאה ׁשֵא רתסא סימ יוװ

 -וורפ ןעמוקעג רעבָא זוא .טקירדעג

 יד ןעמוקעג ווא ,טכַאנ וצ גָאט
 שומ ןעלענָאיצידַארמ םיוב .הנוכש

 ןעסעועג ןעניוו טכַאנ ןצ גָאטיורפ

 עדייז רעד .םיחרוא עדמערפ עכילטע

 -ומש ןופ םיהרוא ןעגניירב טגעלפ

 ךיוא ןוא זיולק ןופ עטַאט רעד ,לעב

 רָאּפ א ןעגניירב טגעלפ האל הרש

 ןעבָאה םינכש יד .ןעדיא עגירעגנוה

 ס'ונובא .םהרבא , זיוה יד ןעפורעג
 "?.זיוה

 תמא ןא ןעװעג זיא זיוה יד
 ,ווה עמורפ ןוא עלַאכרַאירטַאּפ
 ןיוש ןעבָאה ןעטנווו ענרעדָאמ רעבָא
 ערעמלע וד .ןעוָאלב וצ ןעגנאפעגנָא
 -מוג ןוא ןעגנאגעג ןענויז רעדניק

 ווא םענעגנא רהעז םינ,  .עיואנ



 רעטײברַא ןיא רטנליוו ןופ ץלָאר יד

 -ַאנמוג ןוא תבש ןעציו וצ ןעוװעג

 .ׂשֵא רתסא סימ טלהעצרעד ,"עיז

 ןוא טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןעביירש

 טנעקעג טינ ןעמ טָאה ןעציטָאנ ןייק

 -אב ןעפראד ךיו טגעלפ ןעמ .ןעכאמ

 .ןעטַאט ן'ראפ ,ןעדייז ן'ראפ ןעטלאה

 ןעבעגעגסיורַא טָאה עילימַאפ יד

 רעדניק .ןעשנעמ עלופטנַאלַאמ עלופ

 ןעמָאנ א ןעבָאה עילימַאּפ רעד ןופ

 ׁשֵא רתסא סימ .רעקיזומ עטוג סלַא

 א ןעװעג ןערהאי עליפ ראפ ןיא

 רעבא זיא יז .ןירעוהעל עשיסור

 -רעביא ןעבעל ןעצנאג ן'טימ ןעוועג

 .ףמאק ןערענאוצולאווער םעד ןעבעגעג

 ןעבעל וצ ןעוועג זוא לאעדיא רהיא
 טָאה ׁשֵא רתסא סימ  .ערעדנַא רַאפ

 רהיא ןופ ןעכירטש עליפ ךיו ןיא

 .רעטָאפ

 טנ'שרו'עג טָאה ׁשֵא זואר סימ

 רהוא .רעטומ רהוא ןופ ןעכירטש

 האל הרש , ןעפורעג ןעמ טָאה רעטומ

 רהעז ןעוװעג זוא יז .,"המכח יוד

 -על ןעצנאג רהחוא רעבָא ,שיטקארּפ

 ןעפלעה וצ טעמדיוװעג יז טָאה ןעב

 .ערעדנא

 ַא ןופ ןעבעל רענליו קיטש ַא

 -ַאפ רעלענָאוצידַארט רעלאכראירטַאּפ

 -אפ וד ךיז טימ טרעּפרעקראפ עילימ

 רהיוא וצ טמוק סע ןעו .שַא עולימ

 -ַאר יד טרעוו ענליוו ןיא עילימַאפ

 -םוס-שַא זואר סומ עשיטסילַאנָאוצ

 .לאטנעמיטנעס רהעז ןָאס

 .10 .רמ ,ןיקטַאב ףסוי

 גניר רעטייברא ןופ רַאטערקעפ לָארענענ

 רעד .ןעריצלָאטש ןעגעמ רענליוו

 רעטיוברא ןופ רעטמאעב רעטסכעה

 ףסוי ,ראטערקעפ לארענעג רעד ,גנור

 .רענליוו א ךיוא זיא ,ןיקסַאב

 -אפ טוג ךיז לָאז ןעמ וא ,תמא

 ןופ סעקירטעמ יד ןיא ןעביײלקרעדנַאנ

 -ופעגסווא רָאג ןעמ ןעק ,ןיקסַאב .ו

 רענליוו ןייק רָאג זיא רע זא ןענ

 ןייק טינ זיא רע ביוא רָאנ ,טינ

 לבל רע וויא ,רענעריובעג רענלווװ

 } 943 .גניר

 רע .רענערָאװעג רענליװו א תועדה
 סאוו ,םעד טימ בשות רענליוו א זיא
 רע טָאה עימָאנָאוזיּפ עגיטסויג ןיוו

 .ענליוו ןיא ןעמוקַאב

 -סאב .ו זיא ןעראוועג ןערָאבעג

 א ,עלאיב ןיא ,1880 רהאי ןיא ןיק

 רעקסנימ ןוא ףרָאד

 ןוא ,וָאניהלאד ןיא רע טָאה טנערעל

 .עוליא ןערָאװעג רָאג זיא םייה ןייז

 -עג ; עינרעבוג

 רעבא ,ןייז טינ לָאז השעמ יד ווו

 יד ןיא טנערעלעג טָאה ןיקסַאב .ו

 -עג רע זיא ענליװ ןיא ,תובישו

 רע זיא ענליוו ןיא ,ליכשמ א ןעראוו

 ענליװ ןיִא .טסידנוב א ןעראוועג

 רעד ןעראוועג ךָאנרעד ןיקסאב זיא

 ןופ רעטייבראטימ א ןוא רעבעגסיורא

 "?גנוטייצסקלָאפ, רעשיטסידנוב רעד

 ."רעקעוו , ןוא

 שטנערב סאוו ,לאנרושז םעד ןיא

 -20 םעד וצ ןעבעגעגסיורא טָאה 307

 ןא ןָאד ווא םואעליבוי ןעגירחאו

 -עװ ןיולא ןע'ניקסאב ןופ לעקיטרא

 טָאה ענליוו סאוו קורדנויא םעד ןעג

 לעקיטרא רעד .טכאמעג םהיא ףיוא

 ןיא גָאט רעטשרע ןיימ , :טסייה

 -וקעג זיא רע טניז ןופ ."ענליוו

 -אוועג ענליוו זיא ,ענליוו ןייק ןעמ
 .טָאטשסטרובעג עטייווצ ןייז ןער

 -ולבעג ןיקסאב זיא טמייהרעגנוי

 -עג ווא רעטומ ןייז .םותי א ןעב

 ןעװעג טלא זיא רע ןעװ ןעברָאטש
 ןעוװעג זיא רעטָאּפ ןיז .רהאי 2

 טגָאז יו ,רעבָא ,ןאמורא ןא ךוא א
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 םהמש םיינעה ונבב ורחזה, ,ארטג יוד

 רע וויא טייהרעגננו ."הרות אצת

 ןענרעל ענליוו ןיא ןערהָאפעגקעװַא

 | .הרות

 -סאב רעגנוי רעד זוא ענליוו ןוא

 סע'סעליוט 'ובר ןיא ןעמוקעגנא ןיק

 ובר ייב טנרעלעג טָאה רע  .הבישו

 -עג זיא ןיקסאב יוװ יוזא .ן'לאוו

 ןעמ טָאה ,וָאניהלָאד ןופ ןעמוק

 רעד ןעפורעג הבישי רעד ןיא םהיא

 סע'סעלוומ יובר ןופ רעװָאניהלָאד

 -נָא רעװַאניהלָאד רעד זיא .הבושו

 -עג ןוא זיולק עש'בצק ןוא ןעמוקעג

 ןוא בלכ עשוהי' יבר ייב טנערעל

 טָאה הבושי ןיא .ן'סחנּפ ילא יבר

 רעבָא ,קאמשעג ץנאג טנערעלעג רע

 סםוורא ךיוא רע זיא הבישוי רעד ןיא

 רעװַאנוהלָאד רעד ."הער תוברתל,

 -גורא געוו ןופ "ןלצל אנמחר, ויא
 .רעט

 -אב רעהורפ ךיז טָאה ןויקסאב

 -עטיל רעשיאערבעה רעד טומ טנעק
 ,לובשמ א ןעראוועג זיא רע .רוטאר

 גיסוולפ ןעביוהעגנָא רע טָאה ךָאנרעד

 רע .שיסור ןערידוטש וצ

 ןוא םזולאיצָאס ן'טימ טנעקאב ךווא

 -נוב רעמנערבראפ א ןעראוועג זיא
 .טסיד

 טַאהעג טָאה גנוקריוו עסוורג א

 -ורב ןייז ןיקסַאב ןעגנוו םעד ףיוא

 וד ןופ רענייא ,ןיקסַאב םהרבא רעד

 רעכלעוו ,גניר רעמייברא ןופ רעיוב

 ןייז  .ןעברָאטשעג גיטייצירפ זוא

 א ראפ טכאמעג םהוא טָאה רעדורב

 .טסולאיצָאס

 -אב ןעוװעג זיא ןוקסאב ףסוו

 ,וָאקינוװויּפָארק ןמלק טימ טעדניורפ

 רעשיטעַאּפ ַא טימ לעגניא א ןערב ַא

 -ַאטיגַא רענעריובעג א ןוא  רוטַאנ

 -גלענעצאק א םענויא טימ ןוא ,רָאט

 .ןָאס

 ןיולא ןעבָאה טייל עגנוי יירד יד

 -ורק םענעגייא ןַא טלעטשעגנעמאזוצ

 -עג ןאד טָאה וָאקינװיּפארק .קאשז

 ."דנוב  ןיא עלָאר עסיורג א טליּפש

 טעָאמ -

 ךיז טָאה

 יקסנעוויא = .מ |

 רעד ןופ קעװא דייהרעגנוו זיא רע

 .עביל עכילקילגמוא ןא בילוצ טלעוו

 טָאה ןיקסאב סאוו ,טייצ רעד ןיא

 -עג וָאקינװיּפארק טָאה טנעקעג םהיא
 רעשיאערבעה א ןערעו וצ טמיורט

 -וז עניוז םירוש עגינווא .טעָאּפ

 .ןעבילבעג ןענ

 סאד ןעוװועג זוא  ןָאסנעלענעצאק

 ..ןרעטסקע, ןעפור טגעלפ ןעמ סָאװ

 טוח רעד קאשוווק םעד ןיא

 רעד ,ווָאקונװויּפארק זוא ,שלושמה
 ,רָאטאזינַאגרָא רעד ןעוװעג

 ןוא רעקירָאטסיה רעד -- ןיקסַאב

 .קודקד לעב רעד -- ןָאסנעלענעצאק

 ןעבָאה קאשוורק ןופ רעדילגמימ יד

 ןיילא עבאגפיוא יד טלעטשעג ךיז

 -ַאמט יד ןעדליב ןוא ןעדליב וצ ךיז

 -ָארוא, ןעמענ ןעגעלפ ויז .ןעס

 -עלפ ייז ןוא ןעטנעדוטס ןופ "?ןעק

 .רעטייברא טימ ןענרעל ןעג

 קאשזוורק ןופ רעדילגמומ וד

 ןוא גלָאפרע סיורג טאהעג ןעבָאה

 1800 רהאו ןיא םידומל ערעייז

 ןוא ןענוקסאב ןיוש רימ ןענופעג

 ןיז .עווענעשז ןיא ,ץייווש רעד
 -נאקאב א ,ןיקסַאב םהרבא ,רעדורב

 ראפ ןעגארקעג טָאה ,טסולאוצָאס רעט

 טימ .סעיצאדנעמָאקער עטוג םהיא

 -עלּפמ םַאדַאמ ןופ גנוקריווטימ רעד

 -ארמעגנוורא ןיקסאב זיא ווָאנַאכ

 רעהירפ .ווענעשז עד עעלאק ןיא ןעמ

 יד ךָאנ ןוא רערעהוצ רעיוורפ סלא
 -כעראבלופ סלא סנעמאוקע ערעווש

 זיא ןעכוג ןוא .טנעדוטס רעטגיט

 -ונוא רענאזאל ןיא ןיורא ןיקסאב

 .טעמיסרעוו

 ,גיסיולפ טרודוטש טָאה ןיקסאב

 ענייז ןעסעגראפ טינ טָאה רע רעבָא

 רעד .טסולאוצַָאס סלא ןעטכילפ

 -אגרֲא ןצ ןעגנאפעגנא טָאה ?דנוב ,

 ןעמיורגוצוצ ,ןעטנעדוטס ןערוזונ

 "דנוב , ן'ראפ רעוט ןוא רעקיטערָאעט

 "דךנוב , ן'ראפ ןעפאש ךיוא עקאט ןוא

 -עג זיא ןיקסאב .ףליה עלעירעטַאמ



 גניר רצטײברַא ןיא רצנליוו ןופ טלָאר יד

 -ןמס יד ןיא וויטקא רהעז ןעראוו
 .ןעּפורג ןעטנעד

 דנעגוי עדנערידוטש ןופ ןעפורג
 ,דנַאלשטייד ןיא ןענופעג ךיז ןעבָאה
 -לעב ןוא עיראצייוש ,ךיירקנארפ

 טָאה ןעפורג יד ןעשיווצ .ןעיג

 .עלאר עגוטכוו א טליּפשעג ןיקסַאב

 -בוו טומ טיורטראפ ןעוועג זיא רע

 .ןעבאגפיוא עגיט

 ןופ טַאהעג ןעבָאה ןעטנעדוטס וד

 ףיוא .ןערהָאפנעמאזוצ טווצ וצ טיוצ

 -ווהעגפווא זוא רהָאפנעמאזווצ ןיוא

 -וא ןעגעוו עגארפ יד ןעראוועג ןעב

 וקולח עפראש ַא ןעוועג זיא סע .שיד
 -וא ןופ עלָאו רעד ןעגעװו תועד

 עטסוומ וד ."'דנוב, ן'ראפ שיד

 -ומוסא ןעוועג ןענייז ןעטנעדוטס

 -עג ןעבָאה ייוז .טמיטשעג שירָאטאל
 ךארּפש א סלא שודוא ףווא טקגק

 .אב ןעבָאה 'ויז .טדניוושראפ סאוו

 -עדנאגאמארפ סלא שודוא טכארט

 ןפוא םושב ןעבָאה יֹיז רעבָא ,לעטומ

 שידוא זא ןעבעגוצ טלאוועג טינ

 -בווו זיא ךארפש עלַאנָאיצאנ סלא

 ןופ גנוטוידאב רעד היוא .גיט

 ךארפש עלאנָאוצאנ סלא שידיא

 ןייז ןוא ןיקכַאב ןעווװעגנָא ןעבָאה

 ,עוצקעס רענאזאל ןופ ארוע רבה

 רעד ,עהורסלרַאק ןופ ןאמפָאה ןוא
 .ןויבצ רעגוטציא

 ןיקסאב טָאה 1908 רהאו ןיא

 םעד טגידנעעג גנונעכויצסיוא טימ

 -ורמקעלע סלא טעטיורעװונוא וסנַאנ

 -עגקעװא זיא רע .רעינעשזנוא רעש

 ןוא רע .דנאלסור ךָאנ קירוצ ןערהָאּפ

 -לעומעד ןיא ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא

 רעד ןופ ןערב עמאס ןיא רהאי ןעב

 םהחוא טָאה "דנוב, רעד  .עיצולָאװער

 א ןעגורק ןעגעװ ."טעטפערדעג,

 ןיוק טָאװ רעינעשזנוא סלא עלעטש

 טָאה רע .ןייז טנעקעג טינ עדער

 תוחכ ענייז ןעבעגקעוא טוומעג

 ןופ .ק .צ רעד  ."דנוב, ן'ראפ
 -עגוצסיורַא ןעסָאלשַאב טָאה "דנוב,
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 ןיקסאב ןוא גנוטיוצ ענעגייא ןא ןעב

 -עגסוורא רעד ןערעוו טוומעג טָאה

 רעד ךיז טָאה ..רעקעוו, ןופ רעב

 םעדנירגעג ווא ,טכאמראפ "?רעקעוו ,

 יד -- גנוטיוצ עטייווצ א ןעראוועג

 ןוא טָאה ןיקסאב  ."גנוטויצסקלָאּפ ,

 .ןעבירשעג לופ ןעגנוטייצ עדייב

 -עג ןוקסאב זיא 1907 רהאו ןיא

 -עג וויא רע .עקירעמא ןיא ןעמוק

 ךיילג .ןעמָאנ ןעטוג ַא טימ ןעמוק

 טמוטשאב רֶע זויא ןעמוק ןייז ךָאנ

 עטומָאק טיוטס רעד ןופ ןעראוועג

 -וא רָאטקעל סלא גניר רעטייברא ןופ

 דלאב זיא ןיקסאב זא  .קיזופ רעב

 -עג עקירעמא ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ
 רעטווברא ןופ דילגמימ א ןעראוו

 -ווטשנא טכיול ךיז ןעמ ןעק ,גנור

 .ןעס

 ןיקסאב טָאה רהאו עכולטע ראפ

 רעד ייב רעינעשזנוא סלא טייבראעג

 זיוהגנוטסעו עמריפ רעטסואוואב

 רע זיא 1014 רהאי ןיא .ָאק ןוא
 ןופ ראטערקעס ףליהעג רעד ןעראוועג

 רעגידסלאמאד רעד  .גניר רעטייברא
 טאלבנעזאר קנערפ .וד ,ראטערקעס

 רע וא ,טרהעלקרע טָאה (ריקי-ןב)

 -עגסיוא ןעטאדידנאק עלא ןופ טָאה

 ןוא גידנעמענ ,ןע'ניקסאב ןעבילק

 סנאוצאזינַאגרָא ענייז, טכַארטַאבנא

 ןופ ןעמָאנ ןיוז ןוא ןעטייקגיהעפ

 -ראפ םהוא טָאה ןעמ ואוו ?דנוב

 / -גאנופ עטסגיטכיוו יוד טימ טיורמ

 העז) "ןעגנומענרעטנוא עלעוצ

 .(1918 ,יאמ ,"דניורפ ,

 -עג ןיקסאב זיא 1910 רהאיו ןיא

 ןופ ראטערקעס לארענעג רעד ןעראוו

 רע סאוו ,טמא רעד ,גניר רעמייברא

 עמצעל וד ראפ דובכ טימ טערטראפ

 .רחאו 8

 רעגולָאמַא רעד ,רעװָאניהלָאד רעד

 -עּפש רעד ןוא רוחב הבישו רענליוו

 טמענראפ ,טסידנוב רענליוו רעגידרעט

 -ווברא ןיא טמא ןעכיווה א רהעז

 ' .גנור רעט
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 ,ןיגרוב ץרעה

 לָאמ עלא טָאה ןיגרוב ץרעה

 ןוא ץאלּפ ןעגיטכיו א ןעמונראפ

 -אב רעטייברא רענאקירעמא רעד

 .גנוגעוו

 / ענעדיײשַאב ,עלוטש וד ןופ זיא רע

 ןוא םינ ךיז טפראוו רע .ןעשנעמ

 טגָאז ןעמ וו ,טציז רע .ןעגיוא יד

 ןייז ."הדובעה לעו הרותה , לע ,סָאד

 ןייז ןוא קעטָאילביב וד ןיא ץאלפ

 -ווטשוצּמא זיא ןעגונעגראפ רעטסערג

 -ומש ןוא ןעזעל ,רעכיב עטלא ןעב

 ייז ןופ ןעמענסיורא ןוא ייז ןעריד

 -רָאפנוא עכולצינ ,עיצאמרָאפנוא

 | .עוצאמ

 -אב רעמייברא רעשידיא רעד ןוא

 א טכאמעג ןיגרוב ךיז טָאה גנוגעוו
 קרעוו רעלאסָאלַאק ןיוז טימ ןעמָאנ

 רעשידיא רעד ןופ עטכושעג יד,

 ,עקירעמא ןוא גנוגעוואב רעמייברא

 ךוב רעד ."דאלגנע ןוא ףנאלסור

 םעד וצ ןעראוועג ןעבעגעגסוורא זוא

 -ראפ יד ןופ םואעליבוי ןעגירהעופפ

 ןעטפאשקרעוועג עשידיא  עטגונייא
 ןופ סעדעררָאפ טימ ,1918 רהאי ןיא
 .ׂש ןוא םיובנעגייפ .ב ,ןַאהַאק .בא
 ,יקסווָאנַאו

 .רוב זיִא ןענומרעט עגינייא ראפ
 -וידע רעד ןופ דילגטימ ןעוועג ןיג

 רעטיוברא ןופ .עטימָאק לענַאשייק

 ןיא רעטווברא

 יקסנףווװיא .ם

 -יוו יד ןופ ןעוועג זיא רע  .גניר

 ןעגעלפ סאוו ,ןעטנעגילעטנוא עגונ
 .ןעגנוטומ וד וצ ןעמוק ךילטקניּפ
 -רא עכולצינ רהעז ןָאטעג טָאה רע

 ןייז וצ ןעגיוצַאב ךיז טָאה רע .טייב

 ,טסנרע רהעז עבאגפיוא

 טנעמטראפעד לענָאשייקוידע רעד

 -עגסיורא טָאה גנור רעטייברא ןופ

 -הטירא ןעגעוו ךוב רהעל ןייז ןעבעג
 -עט ןעטראד ןעוועג זיא רע .קיטעמ

 -ָאה עכלעוו ,סעטימָאק עלופ ןיא גיט

 עכולגעט-גָאמ ,עיורג טלעדנאהאב ןעב

 .ןעגארפ

 -ערראפ טכער טימ ןעק ןיגרוב

 רע שטָאכ ,רענליוו סלא ןערעוו טנעכ
 -אמ ןיא ןעראוועג ןערָאבעג רָאג זוא

 ,לולא ןיא ,עינרעבוג רענלווו ,טאל

 גנולקיווטנע עגיטסיוג ןיז ,0

 .ענליוו ןיא ןעגארקעג רע טָאה
 רענליוו ןיא טנערעלעג טָאה רע

 טכוזאב טָאה רע .זיולק סעליימאר

 -שולישמוא עיַאקסיערוװעי ס'רעזנוצ

 רהאי ןיא טםגידנעעג טָאה רע .עשט

 -ןטסניא רערהעל רענליוו םעד 28

 -עג ןוגרוב זיא ענליו ןיא טוט

 -ירע ענווז ..טסילאיצָאס א ןעראוו

 ןוגרוב טָאה ענליוו ןעגעוו ןעגנורענ

 סאוו ,"רענליו, ןיא טכילטנעפעראפ

 ןופ ןעראוועג ןעבעגעגסיורא זיא

 רהאו ןוא גנור רעטייברא 48 שטנערב
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 ןעראוועג טּפשמ'ראפ זיא ןיגרוב

 ןיא טייקגיטעט עשיטסילאוָצָאס ראפ

 .ריביס רחאי ףניפ וצ 1008 רהאי
 ןייק ןעראוועג ןעפָאלטנא זיא רע

 ןוא רהאי ןעבלעזמעד ןוא דנאלסיוא

 .עקירעמא ןייק ןערהאפעגקעווא רע

 -עג ןיגרוב טָאה עקירעמא ןיא

 ןופ סרוומָאק ווא לוקס יד טגידנע

 זיא רע .טעטיסרעװינוא קראו ןינ
 -םומ א ןעוװעג ןערהאי עגנאל ראפ

 ."סטרעווראפ ,

 אד טריטקאדער ךיוא טָאה ןיגרוב

 גנוטויצ עשיסור וד קראו ןינ ןיא

 ןוא ךיוא טָאה רע ."רימ יוװָאנ,

 .ןעבירשעג ליפ שיסור



 רָעטײברַא ןיא רפנליוו ןופ ףלָאר יד

 ,807 .,רב ,קאלב שריה

 ןוא טנאקאב זיוא קאלב שריה

 ןעזיירק
 .?סַאוַאה,

 גנור רעטייברא

 ןעמָאנ
 םעד טימ

 קאלב טדער

 ףיוא

 ,גנור

 קאלב

 ,גנור

 יא

 רעטייברא ןופ ןָאשנעװנָאק א

 טמוק ,/סאיַאה, רעד טדער

 רעטייברא ןופ שטנערב א ןיא

 "סאיַאה, רעד זא ןעמ סייוו

 .ןעמוקעג

 ןופ רעהעטשראפ רעד זיא קאלב

 -עמ ןעוװעג זיא רע רעבָא ,/סאיַאה

 ןוא .גנור רעטיוברא ןיא ליפ גיט

 קאלב זיא 1019-1914 ןערהאי יד

 ירעמטעמעס ןיא ךילגטימ א ןעוװועג

 1018 רהאי ןיא ןוא טנעמטראפעד

 רעד ןופ דולגטימ א ןעוװעג רע זיא
 .עטימָאק סנעווורג

 רענליו רעטלא ןא ,קאלב שריה
 ןייק טינ ןיוש זיא ,בשות
 ליו ןערהאו ע'תמא ענייז ןאמ

 ןוא רע זא .ןעגאוסווא טםינ רע
 .רעכוו זיא ןע'נירושי ןופ רעטלע
 ןעו :לאזקיש ןופ ץעינָאריא יד רָאנ
 .ור ןופ ףמאק רעד ןעוועג זיא סע

 רעד זיא ?עטלא, וד ןוא ?עגנוי,

 ,"רעטלא, ןא ןעוװעג ןירושי רעגנוי

 -עג ראג ויא קאלב רעטלַא רעד ןוא

 ."רעגנני, א ןעװ

 ןוא קאלב סאוו ןעטייצ ןעוועג

 908 שטנערב ןופ ךולגטימ א ןעוועג

 -ליוו ןופ דילגטימ א רע זיא טציא

 .80/ שטנערב רענ

 גניר

 .רעגנוו
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 ,06 .רב ,ץיװַאקרעב רעטלָאװ

 .ןוא דיא רענליו א רָאג טמענ

 -ָאקרעב .עשינעמור יד וצ טכירקראפ

 ןופ דילגטימ רעגיטעט א זיא ץיוװ

 .שטנערב רעשינעמור א ,00 שטנערב

 -עמט רהעז רעבָא זיא ץיוװָאקרעב

 -געגעלעגנא רענליו ןיא ךיוא גיט

 -גוי ןייק טינ ןיוש זיא רע .ןעטייה

 א רעמיא טרעכיור ןוא ,ןאמ רעג

 ןעדייר וצ ןָא ןעמ טבייה  .עקמיפ

 עקפיפ יד רע טהיצ ,ענליוו ןעגעוו

 -ראפ ,תונורכז טנעגוו .רעלענש

 .ךימ רהוא טהעטש

 טסַאג רעטפָא ןא זיא ץיווָאקרעב

 .סנָאשנעװנָאק גנור רעטייברא ףיוא

 . רעד ןיא גיטעט ןעוועג ךיוא זיא רע

 ,גניו רעטייברא ןופ גנוטלאווראפ

 . =אוועג ץיוװָאקרעב זוא 1910 ןיא

 רעלאנאיצאנ רעד ןופ דולגטימ א ןער

 -טומ א -- 1910 ןיא ,עוויטוקעזקע

 זיב .לאוטנָאק ירעטעמעס ןופ דילג

 -אוו ןעמונעג ץיווָאקרעב טָאה 0
 רע זיא 1980 רהאי ןיא .עיצאק
 -אוצאנ רעד ןופ דולגטימ א ןעראוועג
 ןוא ןוא עטימָאק סנעװירג רעלאנ
 -אנ רעד ןופ דילגמימ א -- 1

 .עטימָאק טיפענעב רעלאנָאיצ

 ,45 ,רב ,דלָאנ .ם

 ןעראועג ןעריובעג זיא דלָאג .ב

 ,דָארָאגאווָאנ ןוא 1808 רהָאי ןיא

 ןיוש רע זיא לעגנוא סלא .ענליוו
 .דנוב םעניילק ןיא ןעוועג

 -עג דלַאג ווא 1019 רהאי ןיא
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 א זיא רע עקירעמא ןיא ןעמוק

 א ,רעירָאפ א  רעטייברא רערעווש

 -ומעמט א רהעז רעבא ,רעכאמרעטופ
 ןוא גנור רעטייברא ןיא דילגטומ רעג

 .ןיואראפ ןעלענָאיסעּפָארּפ ןייז ןיא
 -עג דלָאג ןוא גנאל טווצ א ראפ

 סרעירָאפ רעד ןופ דילגטימ א ןעװ

 טָאה רע .דראָאב טניושזד ןאינוו

 -ענעג םעד ןעלטעס ךיוא ןעפלָאהעג

 .סרעירָאפ 'ד ןופ קייוטס לאר
 -עמט ןעוװעג ךיוא זיא דלָאג .ב

 רע .ףילער רענליו םעד ןיא גיט
 רעכלעו ,שנעמ רענעדיושַאב א ןוא

 -רַא רעכילטפַאשלעועג ןווז ןוא זיא
 םימ ןוא בייל טימ ןעבעגרעביא טייב

 .ןעבעל
 -םימ א זויא רענליוו סלא דלָאג .ב

 -אב סאוו ,424 שטנערב ןופ דילג

 -נוב רענליוו ןופ סנעטסיימ םהעטש
 .ןעטסיד

 -סיוא דלָאג ןוא 1980 רהאי ןיא

 ירעטעמעס ןיא ןעראוועג ןעבילקעג

 .גניר רעטיוברא ןופ טנעמטראפעד

 א רע זוא 1982 רהאי םעד ןופ

 .עמימָאק טיפענעב רעד ןופ דילגטימ

 ,367 .רב ,גנירלָאג סקַאמ
 ווא סע

 ,גונעק

 רעשיזווצנארפ א
 -לעוו

 ןעוועג
 גיוודול ,רעמ14 רעד

 סָאד הכולמ יד, :ןעגאז טגעלפ רעב

 ןיז ןעסיועג א ןוא ."ךיא ןיב

 גנודלָאג סקַאמט ךיוא ןעק

 גנור רעטייברא 807 שטנערב ,

 ",ךיא ןיב
 טינ לעפיוווצ ןייק רָאג ןעק סע

 סָאד
 +ןעגאז

 יקסנצוויא  .מ

 טםליּפש גנודלָאג זא ,םעד ןיא ןייז

 שטנערב ןיא עלָאר עסיורג רהעז א
 ןיוז .שטנערב ן'טימ טבעל רע .7

 קעװא רע םוג םיוצ עיירפ עצנאג
 ףיוא טהעטש רע .שטנערב ן'ראפ

 ךיז טגייל ןוא 867 שטנערב ן'טימ

 ראפ .80/ שטנערב ן'טימ ןעפָאלש

 רעד סאוו ,רהאו 98 עצנאג ּוד

 -לָאג ךָאנ טָאה טריטסיזקע שטנערב

 ןייק טלהעפראפ טינ לָאמנווק גניד
 ןוא .8007/ שטנערב ןופ גנוצוז ןיוא

 -נוציז רעדילגטימ יד ףיוא רָאנ טינ

 -וקעזקע יוד ףיוא ךיוא רָאנ ,ןעג
 ףיוא ןוא שטנערב ןופ ןעגנוציז וויט

 שטנערב ןופ ןעגנוציז-עטימָאק עלא

 ןעװעג זוא רע .גיטעט גנידלָאג זוא

 ןוא שטנערב ןופ רעדנירג יד ןופ

 ןוא גימטעט םויה דע ןעבילבעג ויא

 רעבא .ןעגנומענרעטנוא שטנערב עלא

 רעצנאג רעד עקַאט ןוא גנידלָאג יצ

 -עי .קפס א ךָאנ זיא 867 שטנערב

 -רעבוא לעסיב א זוא סע ,סלאפנעד

 .ןעבירט

 שטנערב ןופ עטכישעג רעד ןיא

 עלָאר עסיורג א ךיוא טלימש 7

 ןעװעג ךיוא זיא רע  .ןיקלע םעס

 ןוא שטנערב ןופ רעדנירג יד ןופ

 ןעטלאהעגנא רהאו 98 ראפ טָאה

 ןופ רערושזערוט ןופ טמא םעד

 רעגיטעט א רהעז .80/ שטנערב

 ןוא סאוו ,אדנאל ךיוא זוא ךילגטימ

 ןוא גויטקַא רהעז ןעוװועג ךיוא

 סע .רעדנירג וד ןופ זיא ןוא שטמנערב

 -ומקא ערעדנא עליפ ָאד ךָאנ ןענייז

 .80/ שטנערב ןיא רעדילגטימ עוו

 ןענייז רעדילגטימ עוװיטקא עלא יוד

 -וומעגלא יו רענליו רהעמ רעבָא

 גנודלָאג .רעוט גנור רעטייברא ענ

 ןיא רעוט א ןערָאװעג רעבָא זיא
 -ראפ טָאה רע .ןעדרָא ןעצנאג םעד
 רעד ןוא רעטמע עגיטכיוו ןעמונ

 -רא ןעצנאג םעד ןופ גנוטלאווראפ

 .גנור רעטייב

 ןופ ןעוװעג זיא גנידלָאג סקאמי
 .80/ שטנערב םעד ןופ רעדנורג יד
 -םימ ךיוא רשפא טָאה 207 שטנערב



 ןיא ןעטרָאג ןעשינַאטָאב |

 גניר רָעטײברַא ןיא רצנליוו ןופ עלָאר יד

 רעבא .טעטש ערעדנא ןופ רעדילג
 -ארפשעגסווא ןא ןעבילבעג זיא רע

 -ארפ ןוא ןיואראפ רענליוו רענעכ

 םעד ןֹיא ןעטענראפ ענליוו ןופ ןעג

 וד .ץאלּפ ןעגיטכיו א שטנערב

 רענליוו םעד טָא ןופ גנודנורג

 רעטנוא ןעמוקעגרָאפ ןיא שטנערב

 -נורג יד .ןעדנעטשמוא ערַאברעדנָאז
 -ָאנ ן'טומ ןעדנובראפ גנע ןיא גנוד

 -לָאג סקַאמ רענליו םעד ןופ ןעמ
 .גניד

 גנודלָאג ויא ןעראוועג ןעריובעג

 רע .1888 רהאו ןיא ענליו ןיא

 -ורג םעד ייב ןעראוועג ןעריובעג זיא

 -סטָאג ןוא עמורפ 'ייב ,קירב םענ

 רעשידיא ןייז .ןערעטלע עגיטכרָאפ
 .לעטָאט זיא ןעמָאנ

 טָאה ןערהאו עגנוי ענויז ןיא

 רע .תובושי ןיא טנערעלעג לעטָאמ

 -לאב ןיא ,קלאוו ןיא טנערעלעג טָאה

 טנרעלעג ךיוא טָאה רע  .ץנאמרעט
 ךוא .ענלווו ןוא זוולק עשי'בצק ןוא
 טָאה לעטָאס טייו יו ,טינ םייװ

 ןופ טסיוג ן'טומ טּפאזעגנא ךיז

 טָאה טייהרעגנוי רעבָא ,הרות רעד

 ןערחעלק וצ ןעגנאפעגנָא ןיוש רע

 -וקעגנָא זוא רע .תולכת א ןעגעוו

 רעטסחיראב רעד ןיא ןעטייברא ןעמ

 "םָאר םיחאחו הנמלאה, ןופ יירעקורד

 א ןעראוועג זוא לעטָאמ .ענליוו ויא

 -םא רעשיסור רעד ןיא רעצעזטפירש
 .גנוליוט

 לעטָאמ ןווש ןזוא רהחאו 18 וצ

 ןיא דילגטימ רעגיטעט א ןעראוועג

 זיא רע .ענליוו ןופ דנוב םעניילק

 םעד ןוא דולגמומ א ןעוװעג ךיוא
 -טפורש ןופ ןוואראפ ןעלענָאיסעטָארּפ

 רענויא ןעוועג זיא לעמָאס .רעצעז

 טרישזנארא ןעבָאה עכלעוו ,יד ןופ
 םעד ןוא עקנאולוג עטמהיראב יד

 וד .ענליוו

 ןופ ןעראוועג טכאמעג זיא עקנאולוג

 םוא ןעטרָאג ןופ רעטלאווראפ םעד

 ןייק םינ ראפ ןעגידלושטנע וצ ךיז

 יד .ןעדיא ןעגעג רעטרעו ענהעש
 -וא טכארבעגנווירא טָאה עקנאילוג

 עצנאג ֹוד .לעבור דנעזוומ ווווצ רעב

 .ןעמ גנָאי רענליוו |
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 ."ךנוב, ן'ראפ קעוװא ןזוא דלעג
 -רעד ךיז טָאה עקנאילוג רעד ןופ

 -ָאה ןערעטלע יד .ייצילָאּפ יד טסואוו

 -ָאה ווו ןעו ןעקָאושרעד ךיז ןעב
 זיא לעטָאמ וא טסואוורעד ךיז ןעב
 ןעמ .עקנאולוג רעד טימ ןתוחמ א
 ןייק ןעװעג תלשמ ךיולג םהוא טָאה
 -ָאמ ווא 1007 רהָאו ןיא .עקורעמא

 ןופ .ָאגאקוש ןיא ןעמוקעגנָא לעט
 .סקאמ ןעראוועג רע זיא לעטָאמ

 סקאמ ןווש ןויא .ָאגאקיש ןופ
 -ווה ןיא ןערהָאפעגקעװא גנידלָאג

 התפשמ יוד .סטעזושטאסאמ ,ליהרעוו

 לָאו סקאמ וא טלָאװעג טייג טָאה

 ןעבָאה ויז .רעטייברא ןא ןעביילב

 -ווב א ראפ ןעכאמ טלָאװעג םהיא
 ןעגנאפעגנָא טָאה סקאט ןוא ןאמסענ

 -עמעג רעבָא טָאה רע  .ןעלדעּפ וצ

 ןעציז טגעלפ רע .קשת ןהָא טלעד

 -תעלק ןוא הרוחפ ברָאק ןייז טימ

 םפראוו יוו םעד ןעגעוו ןערחעלק ,ןער

 םָאק ןייז .הסנוּפ יד טָא קעווא ןעמ
 .ןעוועג טינ יירעלדעּפ רעד ייב זיא

 -עט ןעראוועג ןיא גנידלָאג סקאמ

 רעדווא גניר רעטייברא ןיא גימ

 .ךילגמיס א ןעראוועג ךָאנ זיא רע

 -גָא ןענייז טייטס סטעזושטאסאמ ןיא

 -טימ יד ןעשיווצ םיכוסכס ןעגנאגעג

 ןוא "טנעדנעּפערניא; ןופ רעדילג

 -פאג .גנור רעטייברא ןופ רעדילגטימ
 רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה גניד

 -ווא ךָאנ .גניר רעטייברא ןופ טייז

 ךולגטומ א ןעראוועג זיא רע רעד

 ןיוש רע זיא גנור רעטייברא ןופ
 -טאמ גנור רעטייברא ןא ןעראוועג

 .מָאיר
 -עג גנודלָאג ןיא קראו ןינ ןיא

 ווא רע .1908 רחאו ןיא ןעמוק

 יד ןופ דילגטימ סלא ןעטָארטעגניירא

 ןעועג זיא רע

 ןוא 20 רהָאו א ןופ ןַאמ רעגנוי א

 .גראווגנוו וצ ןעגיוצעג טָאה םהיא

 ןערעוו טלאוועג ךיוא רעבָא טָאה רע

 ןוא גנור רעטייברא ןופ דילגטימ א
 א ןעדנירג וצ ןעסָאלשאב טָאה

 -ליוו ןופ גניר רעטייברא ןופ שטנערב

 ךיז רע טָאה ָאד .טיול עגנוו רענ
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 ןעסיוטשעגנא רעבא

 .ןעטייק

 -סדנאל רענליו ןופ סעשטנערב

 -רא ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז טיול

 ןעועג ןענייז סָאד גנור רעטייב

 יד ..28 שטנערב ןוא 49 שטנערב

 -רעביא 48 שטנערב ןופ רעדילגטימ

 ,םעד ןעגעג ןעוועג ןענייז טּפיוה
 רענליוו ןופ שטנערב רעיינ א סאוו

 -וקעוקע יד .ןערעוװו טעדנירגעג לָאז

 -עג ןצ טלייאעג טינ ךיז טָאה עוויט

 .רעטרַאשט םעיינ א ןעב

 םירבח ענייז ןוא גנידלָאג סקאמ

 ןיא ןעּפאלק וצ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה

 .ר ןופ ףליה רעד טימ .ןעריט עלַא

 רעבָא זוא סאוו ,רענליוו א ,גרעבזניג

 ןופ דולגמיס א ןעוועג םלאמאד

 -ראשט א ןעגנולעג ןוא ,2 שטנערב

 םעד טָאה ןעמ .ןעגירק ֹוצ רעט

 וד .עבָארּפ רעטנוא טלעטשעג שטנערב

 גנור רעטייברא ןופ עוװויטוקעזקע

 -לוו יד זא ןענופעגסיוא רעבָא טָאה

 רעגידעבעל א ןענייז טיול עגנוי רענ

 -נורגעג ןוא שטנערב רעד .שטנערב

 ןוא 1009 רהָאי ןיא ןעראוועג טעד

 -גורעוש הףיוא

 ןעמונעג שטנערב רעד טָאה ךיילג

 שטנערב ן'טומ ןעמאווצ .ןעסקאוו

 סקאמ ןעסקאוו ןעטונעג ךווא טָאה

 .גנודלָאג

 א ןעראוועג ןיא גנידלָאג סקאט

 -ראפ רעד ןיא ךילגטימ רעגיטעט

 .גנור רעטייברא ןעצנאג ןופ גנוטלאוו
 רעד ןיא ןיורא זיא גנידלָאג סקאמ

 -נו ץנאג סלא ךָאנ גנוטלאווראפ

 רעד ןיא ןעװעג זיא רע .שנעמ רעג

 יד ןעוו ךָאנ ,עטימָאק םוירָאטינַאס

 -עג טינ זוא עטימָאק םוירַאטינַאפ

 -יטוקעזקע רעד ןופ לייט ןייק ןעוו

 ךיוא גיטעט ןעוװועג זיא רע עו

 .סעטימָאק ערעדנַא ענעדושראפ ןוא

 ,1910:191/7 ןערהאו הוד ןיא

 גנודלָאג זיא 1918-:19119) ,8

 -ָאק א ןופ ןאמרעשט א ןעראוועג

 -ענעב רעד ןופ ןאמרעשט א ,עטימ

 ,גנור רעטייברא ןיא עטימָאק טיפ

 זיוא 1920-1921 ןערהאו יוד ןיא

 ןיא .עטימָאק !
 .עטימָאק םוירַאטינַאס רעד ןופ דולג)

 יקסנצוויא .מ

 -רעשט-סייו רעד ןעראוועג גנידלָאג

 .טנעמטראפעד 'ירעטעמעפ ןופ ןאמ
 ןעװעג רע זיא 1020 רהאי ןיא
 -טראפעד םעד טא ןופ רערושזערט

 ךיוא רע זויא 1029 רהאו ןיא .טנעמ
 -טראּפעד םעד ןופ דילגטימ א ןעוועג

 ,1921 ןוא 1990 ,רהאי ייוצ .טנעמ
 .ןאמרעשט רעד ןעוועג גנוידלָאג ןוא

 .טנעמטראּפעד ירעטעמעס ןופ

 ןעועג טינ זיא גנידלָאג ןעוו

 טנעמטראפעד ורעטעמעפ ןיא גיטעט

 -רא עניימעגלא ןיא ןעוועג רע זיא

 1094 ןוא .סעטימָאק גניר רעטייב

 -ָאק םויראטינַאס ןיא ןעוועג רע זיא
 םיפָא רעד ןיא -- 1098 ןיא ,עטימ

 -טימ א רעדיוו 7

 טָאה 1980 ןוא 1020 ןערהאי יד ןיא

 ןעגיטכיו םעד טכיירגרעד גנידלָאג

 -ונַאס רעד ןופ ןַאמרעשט ןופ טמַא

 -רַאפ טרָא םעד טָא .עטימָאק םוירַאט

 רחאי םעד ןופ ךיוא טציא רע טמענ

 1981 רהאי ןיא זיולב .ןָא 28
 -אפנווא ןא רָאנ ןעוועג גנידלָאג זוא

 םוירַאטינַאס רעד ןופ ךילגטימ רעכ

 .עטימָאק
 ןוא גנור רעטייברא ןיא רָאנ טיג

 ליפ ךיוא זיא רע .גיטעט גנידלָאג
 ראפ סעיצקא-ספליה יד ןיא .גיטעט

 -עג א זוא גנודלָאג רעד טָא .ענליוו

 -בא ןא ,"ָאיראסערפמיא , רענערָאב

 .ןעגנוטלַאהרעטנוא ןופ רעמענרעט
 -|ג רעד ןיא עלָאר ןייז הףיוא

 זיא ןעטרָאג ןעשינַאטָאב ןיא עקנאיל

 ענייז .ןעראוועג ןעזיוװעגנָא ןיוש

 ףילער רענליוו ראפ ןעגנומענרעטנוא

 .םש א ןעבָאה

 -םור ףסוי ןופ ףליה רעד טימ

 -לָאג טָאה ןַאהַאק .בא ןוא ן'יקסנוש

 -נוא רעטַאעט עלופ טרושזנארא גניד

 יד .ףילער רענליוו ראפ ןעגנומענרעט

 טימ "תימלוש , ןופ ןעגנולעטשרָאפ
 -וה רעד ,שילַאק .דַאמ ןופ ףליה רעד

 -וא ןוא אבכוכ רב ,טרעצנָאק םָארדָאּפ

 -נַא ן'טימ ןעגנולעטשרָאפ ןוא שיד

 -ניורא ןעבָאה ,ןאקיּפ ילַאמ ןופ ?ייט

 ן'ראפ ןעמוס עשביה ץנאג טכארבעג



 רעטײברַא ןיא רענליוו ןופ ףלָאר יד

 -עוו טָאװ ןעמ ןוא ףילער רענליוו

 .טדערעג לופ ויז ןעג
 -ווז סאוו רעלעב רענליוו יד ךיוא

 רעד טוימ ןעראוועג טרישזנארא ןענ
 .םש א ןעבָאה גנידלָאג ןופ ףליה

 ןוא גניר רעטייברא רעצנאג רעד
 א זוא 807 שטנערב רעד לעוצעפס
 סקאמ ןופ המשנ רעד ןופ לייט
 .גנידלָאג

 ,367 .רב ,ןַאמדלָאג דוד

 -עג ןערָאבעג זיא ןאמדלָאג דוד
 רע .1881 ,ןעט24 רעבמעטּפעס ןעראוו

 ןוא טנערעלעג דניק סלַא ךיז טָאה

 -סקלָאפ ס'נוקסאה ןיא ןוא  רדח

 "דנוב רעניילק, רעד ןעו .עלוש

 טָאה ענליוו ןיא טרימרָאפ ךיז טָאה

 -רִא רעד ןָא ןעסָאלשעגנא ךיז דוד

 רע זוא עקירעמא ןוא .עיצאזינַאג

 ,1906 ,יַאמ ןיא ןערהָאפוצ ןעמוקעג

 ןענרעל ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא

 -עז ךיז גידנענרעלסווא .,רעצעז סלא

 ןעראוועג 1900 ןיא רע זיא יירעצ

 .-טפירש 6 לאקָאל ןופ דךולגמומ א

 טָאה 1014 ןיא ןוא ןאינוו רעצעז

 ןעשידיא ןיא טרירעפסנארט ךיז רע

 .ןאינוי רעצעזטפירש ןופ 88 לאקָאל
 ןעמונראפ רע טָאה 88 לאקָאל ןיא

 ןופ טמַא םעד ןענימרעפ ענונווא

 זוא ןוא ראטערקעס גנידנַאּפסערָאק

 -סע םעד ןופ דילגמימ ןעוועג ךיוא

 | .טעטימָאק ווימוקעז
 -עג רע זוא גניר רעטייברא ןיא

 1010 רהאו ןיא דילגטימ א ןעראוו
  רעטייברא 2807 שטנערב רענליוו ןיא

 981 גניר

 ויטקַא ןעװעג זיא רע ואוו ,גניר

 .רעטמע עגיטכיוו ןעמונראפ טָאה ןוא

 ןוא 1910 ,1918 ןערהאי יד ןיא

 ךולגמומ א ןעװעג רע זייא 7

  ןופ עטימָאק לָארטנָאק ירעטעמעס ןופ
 .גנור רעטייברא

 ,367 .רב ,גרעבזניג לאפר
 טָאה ןעזיירק עשידנוב רענליוו ןוא

 עק'לאפר, טנעקעג טוג רהעז ןעמ

 ןוא עק'לאפר ."רעכאמ ןעקאנז םעד
 -רא ןופ רעוט רעטסואוואב רעד סָאד
 .גרעבזנוג לאפר ,גניר רעטייב

 ןיא ןעריובעג זיא גרעבזניג לאפר
 ןוא ,עינרעבוג רענליוו ,ןאיצנעווס

 טָאה רע .יאמ ןיא ,1884 רהאו

 עראטנעמעלע ןא טגידנעעג ןעטראד

 -לווו ןיא ןעיוהָאפעגקעװא ןוא עלוש

 טםנערעלעגסיוא ךיז טָאה רע ואוו ,ענ

 -עג זוא רע .ןעבראפ וצ ךאפ א

 ןוא ָאד טפור ןעמ סאוו ,סָאד ןעראוו

 .רעטניעּפ ןיַאס א עקירעמא

 -זנוג זוא רעטייברא ןא גידנערעוו

 -וא רעד ןוא גיטעט ןערָאװעג גרעב
 .גנוגעואב רערענאיצולאווער רעשיד

 ווא רעכאמ ןעקאנו רעד עק'לאפר

 .טסידנוב רעגיטעט א ןעראוועג

 ןערחאי ערענאיצולאווער יד ןיא

 -נוא ךיז עק'לאפר טָאה "דנוב , ןופ

 .סעוסומ עכילרהעפעג רחעז ןעמונרעט

 6 טאטאל סאוט עעבעלע

 טומנעטאטטטטסאסאסע קיט א א

 עשיטסידנוב יד ןעגָארט טגעלפ רע

 -ארטסנַאמעד רעטייברא ףיוא ןהָאפ

 -זנוג זוא רהאיו עכילטע ראפ .סעיצ

 ךולגמימ רעגימעט א ןעוועג גרעב
 ."דנוב , ןופ טעטימָאק ןופ
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 -ַאגרא גרעבזנוג טָאה ענליוו ןוא
 -עג ךיוא זיא ןוא רעקעב יד טריזינ
 .סעקושטזאקירפ יד ויב גיטעט ןעוו

 ןופ רעזייוװגעוו ןוא רערהעל יד

 -ָאר ַאנַא ןעװעג ןענייז ן'גרעבזניג
 -ווא ןוא ןיוטשפע רעטלא ,לאטנעז

 .רעפעטש רעד קיז

 טייקגיטעמ עשיטסודנוב ןייז ראפ

 -אועג טריטסערא גרעבזנוג לאפר זיא

 עמרוט ןיא ןעסעועג ויא רע .ןער

 -צוא רעד ,ן'קעדַאלװ טימ ןעמאזוצ

 -רָאפה ןופ רעשודענעמ רעגיט

 ."סטרעוו

 -עג לאפר זיא 1906 רהאי ןיא
 -עג זוא רע .עקירעמא ןיא ןעמוק

 רעד ןיא גיטעט ךיולג ָאד ןעראוו

 .גנוגעוואב רעטייברא

 רעד ןוא גיטעט ןערָאװעג זיא רע
 -עמא ןוא גנוגעוואב רעלענָאיסעּפָארּפ

 א ןעראוועג ךיוא זיא רע .עקיר
 רעטייברא ןופ דילגטימ רעגיטעט
 .גנור

 -זנוג לאפר ןוא גנאל טיווצ א ראפ

 שטנערב ןופ דילגמומ א ןעוועג גרעב

 ןעמראד זיא רע .גנור רעטייברא 2

 -קא ןיוז .,ויטקַא רהעז * ןעראוועג

 -םווא ןעגיוצעגוצ טָאה טעטיוװיט

 רע זיא 1009 ןוא ןוא טײקסַאזוקרעמ

 ןופ דילגטומ סלא ןעראוועג טלהעוורע

 .עטיטוקעזקע רעלאנאיצאנ רעד

 ךיז טָאה עוויטוקעזקע רעד ןוא |

 -וז טימ טנעכייצעגסיוא גרעבזניג

 -רענע ןוא עגעלשראפ עשיטקארּפ ענ

 .םירטפווא ןעשיג

 -עג גרעבונוג ויא 1910 רהחאי ןיא

 -וידע רעד ןופ דילגטיס ַא ןערָאװ
 -ראפ טָאה רע ואוו ,עטימָאק לענָאשייק

 טייקגוטעט עשיטקארפ ןיוו טצעזעג

 ךיוא וויא רע .גניר רעטייברא ן'ראפ

 ךילגמיס א 1011 רהאי ןיא ןעוועג

 א םימ ןוא עטימָאק סערפ רעד ןופ

 ןופ ןאמועשט רעד ,רעטעּפש רהאו
 .עטימָאק סערּפ רעד

 ןייז טָאה טרעוו ןערעדנוואב א

 .םוורַאטינַאפ םעד רַאפ טייקגיטעט
 -וונעג ךיז טָאה םוירַאטינַאס רעד

 עכלעוו ,רעוט עשיטקארפ ןיא טניט

 יססנצוויא .מ

 ןעכולטפעשעג םעד טוג ןעהעטשראפ

 -רעטנוא רעגיזיר רעד טָא ןופ טייז
 ןעועג זוא גרעבונוג ןוא גנומענ

 -רא רעד ראפ טסאּפעגוצ לעוצעפס

 .טיוב

 ןעװעג גרעבזנוג ןיא 1919 ןיוא

 -אמינאס ןופ ןאמרעשט סייוו רעד

 רעד 1914 ןוא ןוא עטיומָאק םויר

 רהעז .םווראטינַאס ןופ ןאמרעשט

 -ונַאס וד טָאה ןעמעלבָארּפ ערעווש

 ןוא ךיו ראפ טַאהעג עטימָאק םוירַאמ
 -וצ גרעבזניג זיא ןעמעלבָארּפ יד וצ

 .עיגרענע ןוא טקַאט טוימ ןעגנאגעג

 ךיז טָאה 1915 רהאי םעד ןופ
 ןעבעגּפא טנעקעג טינ רהעמ גרעבזניג
 -ווברא ןופ גנוטלאווראפ רעד טימ

 -עג עכילנעורעפט ענווו .גנור רעט

 -נאג ןיוז ןעגנולשראפ ןעבָאה ןעטפעש

 ךיז טָאה גרעבזנוג .םייצ עיירפ עצ

 -עמנוא וצ טרעהעגפיוא טינ רעבָא

 גניר רעטייברא םעד טימ ןעריפער
 -םומ רעוװויטקא ןא ןעבילבעג ויא ןוא

 .ןעדרָא םעד ןופ דילג

 -עגמומ לופ טָאה גרעבונוג לאפר

 ןופ גנודנירג רעד ןֹיא  ןעפלָאה

 רע סאוו ,םעד ץָארט .807 שטנערב

 שטנערב ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא
 שטנערב ן'טימ ךיז רע טָאה ייווצ

 .טריפערעטנוא ליפ

 -רעהורפ יד ןופ רעדולגטומ יד

 טינ ןעבָאה סעשטנערב רענליוו עגיד

 רענליוו רעיינ א סאוו ןעדייל טלאוועג

 -עוו טעדנירגעג טלָאזעג טָאה שטנערב

 -רא ןופ עוויטוקעזקע רעד ןיא .ןער

 ןעועג ךיוא ןענייז גניר רעטייב
 ןעגעג ןעװעג ןענייז סאוו עכלעזא

 -זניג .רענליוו ןופ שטנערב םעיינ א
 ןעועג סלאמאד זיא רעכלעוו ,גרעב

 עויטוקעוקע רעד ןופ דילגטימ א

 שטנערב זא טקריװעגטימ לופ טָאה

 .ןערעוו טעדנירגעג לאז 7

 לאפר זיא ןערהאי עטצעל יד ראפ
 -טומ םלא ןעטארטעגניורא גרעבזניג

 א שטָאכ ,.580/ שטנערב ןיא דילג

 טכארטאב ,רענאוצניווס א רענעריובעג

 -ליו ן'תמא ןא ראפ גרעבזניג ךיז
 .רענ



 גניר רעטייברא ןיא רצנליוו ןופ ףלָאר יד

 ,19 .רב ,ץיוורוה ינעשזד

 (עגייפ-עגייש)

 -ומ סעמעוו ,ץיוורוח ינעשזד
 -ייש -- ןעוועג וויא ןעמָאנ רעשלעד

 ףולגמומ א זוא ,סיּפרַאק עגיופ-ענ

 ןוא .ר .א 48 שטנערב רענליוו ןופ

 -וט ענעהעזעגנָא יד ןופ ענייא ךיוא

 -לוו ןופ בולק ןעיוורפ ןיא סנירע

 .גנור רעטווברא 48 .רב רענ

 םורא ןיוש וז זיא עקירעמא ןיא

 -ווברא ןוא טגנַאלַאב ןוא רהָאו 7

 גוצנאוצ ןוא עכילמע גנור רעט

 | .רהאו
 -עג וו ויא 1029-88 רהאי ןיא

 רעטויברא םעד ןיא ךילגטימ א ןעו

 -טראפעד סיוורווס לעשַאס גניר

 .טנעמ

 ,807 .,וב ,ץיווווח ַאממע
 ןופ ןירעדילגמומ ,ץיוורוה ַאמע

 -עג ווא ,ר .ַא 807 שטנערב רענליוו

 -בעפ ןעט109 םעד ענליוו ןיא ןערָאב

 עגליוז ןוא טָאה יו .1888 רַאור

 ףיולרַאפ ןיא "דנוב, םוצ טגנַאלַאב

 טָאה 1000 ןוא .טווצ רהָאו 4 ןופ

 -עגנָא ווא ןוא ענליוו ןעוָאלראפ יז

 ךיז טָאה יז .אקירעמַא ןיא ןעמוק
 גנודנורג רעד ןיא טגיליוטאב וויטקַא

 .ר .א 180 שטנערב ןעיורפ םעד ןופ
 ןעסָאלשעגנָא .שוד .ג ,טעבַאוולע ןיא

 ,יטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןָא ךיז
 ,גוטעט רהעז ןעוועג זיא יז ןאוו
 -טולַאוצָאס יד ןעיוב ןעפלָאהעג ןוא

 ןעדנובראפ ןעוועג גנוגעוואב עשיט

 -נוז עשיטסילַאיצָאס עגיטרָא וד טומ

 ןופ ןירעדולגטומ |
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 גניר רעטויברא יד ןוא ןעלוש-גָאט

 ןעפלָאהעג טָאה .ןעמעטומָאק טיוטס

 -ַאוצָאס םעד ןילקורב ןיא ןעדנירג

 ןע14 ןיא שטנערב ןעשיטסיל

 -נָא ןעפלָאהעג ,טקירטסיד ולבמעסַא

 ,ןעלוש .ר .א רענילקורב יד ןערהיפ

 .סקיורטס-טנער וד ןוא וווטקַא ןעוועג

 .א רעד ןופ ןירעציזרַאפ ןעוועג זיא

 ןעוועג ןוא עטימָאק-ּפמעק ןעוורפ .ר

 גניר רעטייברַא

 ןיא טנעמטרַאּפעד סיווריוס לעשָאס

 ןערהָאו יוד 8+---1989.
 א 1, ער עי סא א זש ליע הי
 4 יי יי יד ר 1 טאל א

 זוא ץיוורוה
 .1958 ,ץרעמ ןעט10 םעד

 ןעברָאטשעג אממע

 ,43 ,רב ,ץיװַאלַאװ םירָאב

 -עג טָאה רע יווװ ,רעדָא סירָאב
 -עג זיא ,לירעב ,ענליוו ןיא ןעסייה

 ןיא עגליו ןיא ןעריװעג ןעריוב

 .1878 רהָאו
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 לירעב זיא ןעראוועג ןעריובעג

 ווא רעבָא ,ןערעטלע עכייר רהעז ייב

 רע .הכאלמ לעב א ןעראוועג ךָאד
 .רעטשרעב א ןעראוועג ןוא

 ןופ זוא ןייאראפ רעטשרעב רעד
 -ולאווער עשיטסידנוב עטשרע יד

 ץווואלאוו .סעיצאזינַאגרָא ערענָאוצ

 "ךנוב , ןוא גיטעט רהעז ןעוועג זיא

 .ןיואראפ רעטשרעב ןיא ןוא

 ןוא ץיװָאלָאװ סירָאב יוװ םעדכָאנ

 רע זיא ,עקירעמא ןייק ןעמוקעגנָא
 ןערענאיצולאווער רענליוו ןיא ןיירא

 -ורפ ןעסייהעג טָאה סאוו ,ןייארַאפ

 םוצ ,'ןוואראפ טרעקעל שריח, רעה

 -ודוא רענליו םעד ןופ גנןקנעדנָא

 ןיוז םָאה רעכלעוו ,רעטסוש ןעש

 ן'ראפ ןעװעג בירקמ ןעבעל ןעגנוי

 .רעטייברא עשידיא ןופ דובכ

 -ענאוצולאווער רענליוו םעד ןופ
 ןעסקאוועגסיורא ווא ןיואראפ ןער

 סאוו גנור רעטייברא 48 שטנערב

 רענליוו ןופ שטנערב א ןעוועג זיא

 .ןעטסודנוב עגיטעמ

 -האי עגנאל ןעוװעג זיא ץיווָאלָאװ

 גנוטלאווראפ רעד ןיא גיטעט ןער

 ןעועג זיא רע .גניר רעטייברא ןופ

 .סעטומָאק ענעדישראפ ןיא

 ץיוואלאוו זיא 1000 רהאי ןיא

 -ַאנ רעד ןופ ךדילגטימ א ןעראוועג

 ןיא ךיוא ,עוװיטוקעזקע רעלאנָאיצ

 סלא ןעבילבעג רע ויא 1010 רהאי
 .ךולגמימ וויטוקעזקע

 ןעוועג ץיוואלאוו זיא 1011 ןיא
 רעלאנאוצאנ רעד ןופ דילגמומ א

 טָאה רע .סרָאטקעריד ווא דראָאב

 .םייטס קראי וינ ןעטאומראפ

 א ןעראוועג רע זיא 1014 ןיא

 -עוקע ירעטעמעס רעד ןופ דילגטימ

 רעדיוו רע זיא 1916 ןיא .עוויטוק

 -אנ רעד ןופ דולגמומ א ןעראוועג

 רהאו ייוצ .עוויטוקעזקע רעלאנאיצ

 ,עטימָאק סנאוצאזונאגרָא רעד ןיא
 סנעווירג רעד ןיא רהאו ןייא ןוא

 י .עטימָאק

 טקנוובראפ ךיז טָאה ץווואלאוו
 טנעמטראפעד 'ורעטעמעס םעד ךָאנ

 יקסננוװויא  .מ

 ןוורא ,רעדיװ רע זיא 1990 ןיא

 רע .עויטוקעזקע ירעטעמעס ןיא
 -סווו ןיוז וצ טנידרעד ךיו טָאה

 -עוקע ירעטעמעס רעד ןופ ןאמרעשמ
 .עוויטוק

 זיב 1094 ןופ ,רהאי ויוצ ראפ

 ןוא טנידעג ץיוואלאו טָאה 06

 רָאפ א ןיוש  .לָארטנָאק ירעטעמעס
 -נואוושראפ זיא ץווואלאוו זא רהאי

 "ןערעפס, יוד ןופ ןעראוועג ןעד

 -ווברא ןופ גנוטלאווראפ רעד ןופ
 .גנור רעט

 ,96 ,רב ,טרעּפלָאװ .ג ריאמ

 סאוו ,סאד זיא טרעפלָאװ ריאמ
 רע .שנעמ סגנוגעװַאב א טפור ןעמ

 טואמנמענאטעטטס טקסט סטעיט א

 ,גנור רעטייברא םעד ןיא גיטעט זיא

 .גנוגעוואב ןאינוי ךיירט רעד ןיא

 -ראפ , ןופ דילגטימ א ךיוא זיא רע
 .ןָאשייאיסָאסא סטרעוו

  טרעפלאוו זיא ןעראוועג ןעריובעג

 -עג ,18/4 רהאו ןיא ענליוו ןיא

 ילַאשטַאנ ץנוצ ןיא רדח ןוא ןעגנאג

 -עג ןוא רע .עשטשולושטוא עיַאנ

 ןךוא רעּפעטש ןעשאמאק א ןעראוו

 -באפ סעשטיוועלעדנוז ןוא טויבראעג !

 רעטָאפ רעד זיא שטיוועלעדנוז) .קיר

 -עלעדנוז רענָאיצולָאװער םעד  ןופ

 .(שטיוו

 -עגקעוא טרעּפלָאװ זוא 1889 ןיא

 -ראד םָאה רע  .ןָאדנָאל ןיא ןערהָאפ

 -עטש .ןעשאמאק סלא טייבראעג ןעט



 רצטײברַא ןיא רענליוו ןופ טלָאר יד

 ךיוא גיטעט ןעוװועג זיא ןוא רעּפ

 ,גנוגעוואב ןא'ינוי דיירט רעד ןיא

 -נא טרעפלאוו זיא עקירעמא ןיא

 זוא רע .1908 רהאו ןיא ןעמוקעג

 ויב ןעבילבעג עקירעמא ןיא ךיוא

 ןערהָאפעגקעװא זוא ןוא ךאפ ןייז

 ַא ,סטעוושטאסאמ ,ןָאטקָארב ךָאנ

 -ורבאפ ןעמ רעכלעו ןיא לעטעטש

 .ךיׂש טריצ

 טרעּפלָאװ ןוא סטעוושטאסאמ ןיא

 -ווברא ןיא גוטעט רהעז ןעראוועג

 וד טעדנירגעג טָאה רע .גנור רעט

 ,180 ןוא 171 ,98 סעשטנערב

 ןעמוקעגסווא וזיא ןעכוג ןיא

 ןוא עלאר א ןעליּפש וצ ן'טרעּפלָאװ

 סאוו ,עוצאוטוס רעטרעטנָאלּפראפ רעד

 גניר רעטייברא ןיא טסואוואב זיא
 סטעזושטַאסַאמ, וד סלא ןעויירק

 -גורגעג זויא טעטימָאק א ,"ריעפַא

 -ארפ וד ןעטכולש וצ ןעראוועג טעד

 ןעראועג זיא טרעּפלָאװ ןוא עג
 -נָא .טעטימָאק םעד ןופ דילגטומ א

 -ףא ןופ שזיטסערּפ םעד ןעטלאהוצ

 -קעוא טרעּפלאו טָאה גניר רעטיוב

 .עוגרענע ןוא תוהוכ ליפ ןעבעגעג

 -ורא טרעפלאוו זיא 1910 רהאו ןיא

 ןיא רע ואוו ,קראו ןינ ןיא רעב

 ןעגיווצ עלא ןיא גיטעט ןעראוועג
 .גנוגעוואב רעד ןופ

 1090 זיב 1992 רהאי םעד ןופ
 ןעועג טרעּפלאוו זוא

 -לאווראפ גניר רעטווברא רעד ןופ
 .גנוט

 רהאי ןוא ךווא .עטימָאק טיפענ

 ךילגמימ א ןעוװעג רע זיא 9
 .עטימָאק רעבלעזרעד ןופ

 זיא ,1980-91 ,רהאו ןייא

 םעד ןופ דילגמימ א ןעוועג טרעפ

 ווא רע .טנעמטראּפעד לעקידעמ

 -עג וד ןוא גיטעט סנעטסיימ רעבָא

 -עגלא רעד ןיא ןוא ןעטפאשקרעוו

 ,גנוגעוואב ןאינוי ךיירט רעניימ

 -ַאו וד ןופ טַאי א זיא טרעּפלאוו

 .מַאי רענליוו רע'תמא ןא ,ןעט

 -לאוו

 גניר

  ףילגטומ א

 -עב רעד ןיא ןעװעג זיא רע

999 

 ,578 .רב ,רעניוו יקעב .סרמ

 יקעב ןופ ןעמָאנ רעשלעדיימ רעד

 ענליוו ,ןיא .וקסראיָאב זיא רעניוו
 וקסראיָאב ןילוורפ זיא ,לעדיומ סלא
 וז .ןיטסידנוב עגידרעייפ א ןעװעג

 םעד ןופ דולנמימ א ןעוװעג זיא

 ןוא סעקישטואקורּפ ןופ ןייאראפ
 .סקוורטס עכילטע טכאמעגכרוד טָאה

 ןיא רעניו .סרמ זיא ןעמוקעג

 ןוא יז .1000 רהאי ןיא עקירעמא

 רענליוו ןיא גוטעט וזיא ןוא ןעוועג

 ךולגטימ א ןעוװעג .ףילער ןעיורפ

 שטנערב ןופ -- טצוא ,207 .רב ןופ

 גניר רעטווברא ןיא רעסווא .8

 ְּו

 איט,

 טובהאערעטעטא א

: 

 ערעדנא ןיא גיטעט רעניוו .סרמ זיא

 .סעוצאזינַאגרָא עכולטפאשלעזעג

 רעניוו .סרמ זיא 1982 רהאי ןיא

 -רווס לעשָאס ןופ דילגטומ א ןעוועג

 .טנעמטראפעד סיוו

 ,49 .,רב ,ןייטשנייװ ריאמ

 ןופ ןעװעג זיא ןיוטשנייוו ריאמ

 .ענליו ןיא ןעטסידנוב עוויטקא יד
 םעד ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא רע

 .סעקישטזַאקורּפ יד ןופ ןייארַאפ

 -קא ןייטשנייו זיא עקירעמא ןוא
 רעד ןופ ןעגייװצ עלא ןיא רויט

 -עג זוא רע .גנוגעוואב רעטייברא
 סיאול טניעס ןופ רעשודענעמ ןעוו

 -עמש ןוא "סטרעוװורָאֿפ" ןופ סיפָא
 -- םסופָא רעדנעלווילק םעד ןופ רעט
 .1980 זיב 1991 ןערהאי וד ןיא

 ןיא גיטעמ ךיוא זיא ןייטשנייוו
 ןוא ייטראפ רעשיטסולאיצאס רעד
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 ,גנוגעואב ןאינוי דיירט רעד ןיא
 -כיוו ןעמונראפ טָאה רע רעכלעוו ןיא

 וצ טהווטסעמאצאיטאפסע אכטע עט

 .רעטמע עגיט
 ןוא ךיוא

 ןעוועג ןיוטשנייוו
 ןוא גניר רעטייברא

 ווב ויס ,גיטעט

 רעד ןיא ייס ןוא שטנערב ןיא ךיז
 ןוא רע .גנומלאווראפ רענוומעגלא
 -נָאק רעד ןופ ךולגמימ א ןעװעג|

 ןערהאו .יד ןֹוא עטימָאק לָארט
= 1905-1906. 

 ,3 .רב ,רעּפעמ םחרבא

 -אועג ןעריובעג זיא רעפעט .א

 רע .18820 ,יאמ ןעט18 םעד ןער

 -סעמער רענליו וד טגידנעעג טָאה

 טָאה ןוא עשטשולישטוא ץעיַאנעל

 6 ראפ ןעמאזקע ןא ןעטלאהעגסווא

 .לָאורא ןיא עלוש לאער ןעסאלק

 -לָאװ , סלא טנודעג רע טָאה םעדכָאנ
 ןוא ?ַאיסישטשויַאילעידערּפָא - ָאנ

 .קלָאּפ רעמיפוא רענליוו

 "ךנוב , ןוא גיטעט ןעוועג זוא רע

 דאאוטיסגנפאטס נט בעט סטעיט 8 2

 ןעטלאהעג ךיז ייב טָאה ןוא
 ,רוטארעטול עלאגעל

 -טוא

 יקסנעוװויא .מ

 ןעמוקעגנָא רע ןיא עקירעמא ןיא
 -עמ א סלא טייבראעג .1006 ןוא

 ןוא ןַאמסטפעשעג א ןעװעג ,קינגַאב
 -נוא ןא רהאו 6 עטצעל יוד ראפ
 גנור רעמייברא ןוא .טנעגא סנערוש
 -טימ א ןעראוועג רע וויא 8 שטנערב
 .1908 ןיא דילג

 ןוא 1088-1098 ןערהאו ּוד ןיא

 -רא רעד ןופ דולגמימ א ןעוועג רע

 ןוא ןוא עטימָאק פמעק גנור רעטייב
 םעד ןופ ראטערקעס ןעװעג ךיוא

 ,טעטומָאק

 307 .רב ,ןירושי םיפעי

 טָאה 1018-1912 ןערהאו וד ןיא

 טבעלעגכרוד גנור רעטייברא רעד

 -ראפ זוא סע .ןעטייצ עשימרוטש

 דג גל א

 יוזא יד ןעשיווצ ףמאק א ןעמוקעג
 -עג ווזא וד ןוא ?עגנוי , ענעפורעג
 ןיא ףמאק רעד ."?עטלא, ענעפור
 -וב א ןוא רעגיד'תונשקע ןא ןעוועג
 ןוא ףמאק ןופ רעטנעצ ןיא .רערעט

 רענווא ,ןירושי םיפעי ןענַאטשעג

 -רא ןופ רעוט עטסוויטקא וד ןופ
 .גנור רעטייב

 ןעזוורק גניר רעטיוברא וד ןוא
 םעד ןערעה וצ ןעגנאפעגנָא ןעמ טָאה
 1019 ןערהאו יוד ןיא ןורושי ןעמָאנ
 ןעוועג זיא ןעמָאנ רעד .1013 ןוא
 ןעגעוו .ןעּפיל יד ףיוא ןעמעלַא ייב
 ףיוא טדערעג ןעמ טָאה ןע'נורושו
 .גנור רעטייברא ןופ ןעצנערעפנָאק
 ןעמ .טריקיטורק ןע'נירושו טָאה ןעמ



 רעטייברא ןיא רענליוו ןופ ץלָאר יד

 עלַא ןוא .טביולעג ןע'נורושו טָאח
 .ןירושי טרירוגיפ טָאה ןעטכירַאב

 -ווצ עגוהורמוא ןעוועג ןענייז סע

 ןיא ךָאנ גניר רעטייברא ןיא ןעמ

 רעד רעדייא ,1918-1019 ןערהאי יד

 טָאה עטלא ןוא עגנוו ןעשיווצ ףמאק

 ןעװעג ןענייז םע .טרעקאלפוצ ךיז

 ןעשווצ םיכוסטכס ןוא ןעגנוביור

 סעטימָאק עדנעטלַאװרַאֿפ ענעדישרַאפ

 -ראפ ןענייז סע .גניר רעטייברא ןופ
 -ַאס רעד ןעשוווצ ןעגנובייר ןעמוקעג

 -עוקע רעד ןוא עטימָאק םוירַאטונ
 ןעועג ןענייוו סע .עטימָאק ויטוק

 -קע רעד ןעשיווצ םיכוסכס עסיורג

 -ָאק לָארטנָאק ןוא עטימָאק וויטוקעז
 טלעדנאהעג ךיו טָאה סע .עטימ

 -עוו ,ןעגארפ ןָאשקידסורושזד ןעגעוו

 זיא םולשב טינ .טכער ?ָאטעװ , ןעג

 וד טימ עטימָאק סערפ וד ןעוועג

 םיכוסכט יד .סעטימָאק עדנעטלַאוװרַאפ
 ,םולב סייה ןעפורעגסיורא ןעבָאה
 ןוא ןוא אפוג םיכוסכס וד ןיא

 םוכוסכס הוד טָא ןופ ?ןעטכבולש,

 -ודלאועג א טליּפשעג ןירושי טָאה
 .עלָאר עג

 ןירושי טָאה עלָאר עגיטכיוו א רָאג

 -געװנָאק ןעט18 רעד ףיוא טליפשעג

 ןוא סאוו ,גניר רעטייברא ןופ ןָאש

 רהאו ןיא ןעראוועג ןעטלאהעגּפא

 ןעט11 םעד זויב ןעט7 םעד ןופ ,82

 רָאבייל ןיא עיפלעדאליפ ןיא ,יַאמ

 .םואעסויל
 א ןעוװעג זיא ןָאשנעװנַָאק וד

 -וד טָאה שטנערב רעדעי .עסיורג

 -ווו סע .ןעטאגעלעד טקישעג טקער

 יד ןופ ןעטאגעלעד 809 ןעוועג ןענ

 .סעשטנערב
 -עג ןענייז ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא

 רעד ןופ ןעשנעמ ןעטָארטראפ ןעוו

 רעשידיא רעד ןופ ענעטעמס עמַאס
 -טישז רָאטקָאד 'יוו ,ץנעגילעטנוא
 ןעסוורג א .ערעדנא ןוא  יקסווָאל

 טכאמעג סלאמאד רעֹבָא טָאה םשור

 .ןירושי םיפעי טירטסיורא ןייז טימ

 -עג ןעטָארטעגסיורא זיא ןירושו

 רעד .עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןעג

 -וורש-סטכושעג רעד ,"ץעסיּפָאטעיל ,

 9984 גניר

 אמתסמ טָאה גנור רעטייברא ןופ רעב
 -רעד וצ ןעסעגראפ ןהעוראפ א ךרוד

 ךיז טָאה רע .ןעמָאנ ןייז ןענָאמ
 :רעטרעו יד טימ זיולב טנעגונאב

 וד ןוא עטימָאק לָאוטנָאק יוד,

 טגיזעג ןעבָאה סעטימָאק גנודנעטס

 עלא ףיוא עוויטוקעוקע רעד רעביא

 רעד ןופ רעהעטשראפ רעד ."סעונול
 ןעועג רעבָא זוא עטימָאק לָארטנָאק

 .ןירושו
 -עלעד יד ןופ ןעטכוראב יד ןיא

 ןעגעװ סעשטנערב ערעייז וצ ןעטאג

 -געוונָאק רעד ןופ ןעטַאטלוזער יד

 .טלעטשעגפא ליפ ךיז ייז ןעבָאה ,ןָאש

 טָאה ןירושי סאוו ,עלָאר רעד ףיוא
 ןופ .טליפשעג ןָאשנעװנָאק רעד ףיוא

 ןָא ןָאשנעװנָאק רעיפלעדאליפ רעד
 -ןמָאּפ רהעז ןעראוועג ןירושי זיא

 -רא ןופ רעדילגמימ יד ןעשיווצ רעל

 ...גנֹור רעטייב
 בָאה ןע'נירוש' ןעגעװ טרעהעג

 רומ זיא סע .ליפ רהעז דארג ךיא
 -סווא טונ טווצ רעגנאל א ראפ רעבָא

 ןענעק וצ ךילנעזרעּפ םהיא ןעמוקעג

 -שרע רעד וא ןייז הדומ לי ךיא

 .ףיוא טָאה רע סאוו ,קורדנויא רעט
 ןייק ןעועג טוג וויא טכאמעג רימ

 ןעװעג ויא סָאד וצ .רעגודלאוועג

 םעד טגָארט ןירושי סאוו ,םעד בולוצ

 ןעצנַאג ןופ ןעמָאנ ןעשילָאבמוס

 -כוראב יד בילוצ יצ ,קלָאפ ןעשידיא
 -עװ טרעהעג בָאה ךיא סאוו ןעט

 רע סָאװ ,עלָאר רעוװיטקא רעד ןעג

 רעבא םחיא ךיז בָאה ךיא --- ,טליּפש

 עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא טלעטשעגרָאפ

 ביוא ,ןעשנעמ ןעטנערהָאואב ַא סלא

 רעבא  ,דרָאב רעגנַאל ַא טםומ טינ

 רעשיזיוצנארפ רעטכידעג א טימ ךָאד

 ןעדיא א סלא סלאפנעדעו .לעדרעב

 .םונּפ תרדה ןא טימ
 ןיימ ןעוװעג רעבָא זיא סיורג יװ

 -רע ןוומ טונ ביוא ,גנושארעביא

 ךיז ראפ בָאה ךיא ןעוו ,גנוניוטש

 טעמכ ךָאנ ,ל'רוחב ןעגנוי א ןהעזרעד
 רעװיטקא רעד טָא ןוא ,לעגנוא א

 -רא רעמייברא ןעשידיא א ןופ רעומ

 ןעשודיא ןעשילָאבמיס םעד טימ ,ןעד
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 ,ןעמָאנ
 ,ל'רוחב

 -עג ןעגיוצרע זיא ןירושו םיפעי

 רעשיסור ןיא ,שיסור ףיוא ןעראוו

 טוג ץנאג ןעק רע רעבָא ,רוטַארעטיל

 -סיוא ךיז רע טָאה שידיא .שידיא
 טימ ןוא עקירעמא ןיא טנערעלעג

 םויה דע ךָאנ רע זיא שדוק ןושל

 םעוו רענליוו סלא .הושב הוש טינ

 -רעלסווא ףוס לכ ףוס רעבָא ךיז רע

 -ראפ עסיורג .שיאערבעה ךיוא ןענ

 רעגנוי א ןעװעג רָאג זיא

 / ןיוש רע טָאה שדוק ןושל ןיא עטורש
 .טכאמעג

 סיוא טפיוהרעביא טהעז ןירושי

 טהעז רע .ןערהאי ענייז יװ רעגנוא

 .רהאי 80 יו רעטלע טינ סיוא טציא

 ןופ גידנעטשנא טינ רשפא זוא סע

 ןוימ רָאנ ,תודוס ןעגָאזוצסווא רימ

 םעד ןעגאזוצסווא ךימ טגנוווצ טכילפ

 ןעטַאנָאמ עכילטע ןוא .דוס

 םעוו ,1088 ,ילוי ןעט-9 םעד ,םורַא

 .'םישימח-|ב, א ןערעו ןירושי

 טציא זיב ךָאנ ָאמונ זוא סע ביוא

 טעטימָאק אזא זומ ,טעטימָאק אזא

 ןייזו ןערעיופ וצ ןערעװ ןעפאשעג

 זיא ןירושי .םואעליבוי ןעגירהעי 0
 ,ילוי ןעט9 םעד ןעראוועג ןערָאבעג

 שרעדנא ןאוו .ענליוו ןיא ,9

 -עג רענליוובש רענליוו אזא טָאה

 ? ןערעוו ןערָאבעג טנעק
 -בווא רעגוטסניגנוא רעטשרע רעד

 ןעוו ,ןעדנואוושראפ דלאב זיא קורד

 טנעקאב ךיו ןע'נירושי טומ בָאה ךיא

 ןעמאזוצ םהוא טומ ןוא רעטנעהענ
 .ןעטויברא וצ ןעגנאפעגנָא

 -רעביא ךיז ךיא בָאה סנעטשרע

 ןוא ךיא א זיא ןירושו זא טגייצ

 בָאה ךיא {דיא ַא רַאפ סָאװ ךָאנ
 ןיז ןערעדנואואב וצ טנערעלעג

 רקיע רעד ןוא עיגרענע עדנעזיורב

 סאו ץלא .טיײקשיטַאמעטסיס ןייז

 ,םעטסיס א טימ רע טוט ,טוט רע
 .גנונדרָא ןא טימ

 -רעד רעטנעהענ ךיוא בָאה ךיא

 א ווא רע .רעטקַארַאכ ןיוז טנעק

 רעבא ,רענגעג ענייז וצ דיא רערעטיב

 דניירפ רענעבעגרעביא ,רעטוג א רהעז

 יקסנצוװיא  .מ

 -דנוירפ ןייז ןענודראפ סאוו יד וצ
 עטוג ךיז ןיא טָאה ןירושי .טפַאש
 .ןעבירטש עשידיא

 ,ןעכירמטש עשידיא ענייז טימ
 ןעכורמש עשידוא טכע ענייז טימ
 -מוס םעד עקאט ןירושי טנידראפ

 סלַא .ןעמָאנ ןעשידיא ןעשילָאב

 טימ סווא ןעדיא ךיז ןענכייצ קלָאפ

 קלָאפ סאד ."טייקגיקענטרַאה , רעייז
 ,,ףרוע השק םע, ןא זיא '?ןירושי,

 שנעמ רעד ןוא ,קלָאפ גיד'תונשקע ןַא

 ןייז ןופ ןהוו רעיירט א זיא ןירושי

 ןופ סָאמ עסיורג א טָאה רע קלָאפ

 ךיז טמענ .הדימ רעשידיא רעד טָא

 רהעז רע טעוו ,סעּפע ראפ ןירושי
 טעװ רע זיב ןעטייברא גיקענטרַאה

 .ןעכייררע סע

 ךיז טָאה ןירושי סאוו ,םעד ץָארט
 -וסא בלאה א ןיא טעװעדָאהעגפווא

 -וא ןופ טייוו ,הביבס רעשירָאטַאלימ
 עילימאפ ןייז רעבָא זיא ,טייקשיד

 ןעטָאנקעגסווא ןוא ןעדנובעגסיוא

 טפור ןעפור .סוחי ןעשידיא טימ
 ןייז רעבָא ,םיפעי רָאנ םהיא ןעמ

 -- ןוא ,םייח זיא ןעמָאנ רע'תמא
 -םיפעי רעד טָא ,רָאפ ךיז טלעטש

 ובר ןואג ן'כָאנ ןעמָאנ א זיא םייח

 טכע רעד ןיא .רעצילעראק םייח

 ָאד ןענייז ןירושי עילומאפ רעשידוא

 -וורג א .םודבכנ ןוא םינבר ,םינואג

 טליּפשעג טָאה קסנומ ןיא עלאר עס

 ךיא א ןירושי לכימ לארשי 'ר

 לכומ לארשו ובר רעד טָא .ןואג א

 -לע ןא ס'מיפעי ןעוװעג זיא ןירושי
 .עדייז ס'רעטָאפ ןייז ,עדייז רעט

 טביירש ,ףירב ןעטאווירּפ א ןיא
 רעקעטָאולביב רעד ,יקסנול לעקייח

 רעכלעוו ,קעטָאולביב ס'ןושארטש ןופ

 ןייז טימ ןעמָאנ א טכאמעג ךיז טָאה

 ,ָאמעג רענליו רעד ןופ גנורעדליש

 ןיא ףירב רעד) רעטרעוו עדנעגלָאּפ
 םיפעי ,רָאטקאדער םוצ טריסערדא

 ךיוא ךימ טהערפ סע, :(י"נ ןירושי

 וצ דובכ םעד בָאה ךיא סאוו ,רהעז

 ןופ לעקינייא רעד ,ךייא טימ ןהעטש
 ןעסיורג רענליו ןעגילָאמא םעד



 רעטײברַא ןיא רענליוו ןופ עלָאר יד

 -וסַא; רעד ."לעראב בקעי 'ר דבכנ

 סיורג דארג טָאה םיפעי ?רָאטאלימ

 -עוו ןעדייר וצ טמוק סע ןעוו האנה |

 -אפ רעשידוא ןייז ןופ סוהי ןעג

 | .:עולימ

 ווא ןעזעװ ןעצנַאג ןייז טימ

 טָאה רע .דיא רעגיטכיר א ןירושי

 ,ךוא א יו ,טרעדנאוועג גונעג ךיוא

 -עמא ןייק ןעמוקעג ויא רע דעדיוא

 ,עשראוו ןיא ןעװעג רע זיא עקיר

 רעשטיווָאמילק) ישטיװָאקווטסָאק ןיא
 רע .(עינרעבוג רעװוילהָאמ ,דזעיוא

 -ראפ סלא עגיר ןיא טייבראעג טָאה

 -ליו ןיא רעדיוו ךָאנרעד ,טפעצַאמ
 -ראפ רע טָאה 1000 רהאו ןוא 4 .ענ

 ךָאנ ןערהאפעג ןוא ענליוו ןעזָאל

 .ַאמש עטגונייאראפ וד ןיא  .ווראּפ

 -18 םעד ןעמוקעגנא רע זיא ןעט

 .1907 ,ראונאי ןעט

 ראפ רע טָאה עקירעמא ןיא ךיוא

 -ראפ סלא טייבראעג טיוצ רעגנאל א

 .טפעצַאמ

 -עג ןירוׁשי זוא עקיִרעמַא ןיא
 .גנֹור רעטייברא ןיא גיטעט ןעראוו

 ךילגטימ א ןעװעג רעהירפ זיא רע

 טָאה םהיא רעבא ,200 שטנערב ןופ
 ,ענליוו וצ ,טיילסדנאל וצ ןעגיוצעג

 סםהוא זיא סָאװ ,טָאמש סטרובעג יד
 רע .ןעצראה ןיא ןעקאבעגנווא יוזא

 .רב ןוא דולגמומ א ןעראוועג זיא

 ןעראועג זיא רע ואו 7
 ,גומעט

 ןופ טייקגיטעמ יד
 ןופ ןעצינערג יד רעבא טגייטשרעב
 רעד ,בגא זיא סאוו ,שטנערב ןייז
 .גנור רעמייברא ןופ שטנערב רעטסערג

 -וא ןירושי

 םלימש ןוא טליּפשעג טָאה ןירושי

 ןיא עלָאר עסיורג א ךיוא טציא ךָאנ

 ןוא .גנור רעטיוברא ןעצנאג םעד

 ןיא ,עטלא ןוא עגנוי ןופ ףמַאק םעד

 -18 רעד ןיא ,ערעפא ביורטנייוו רעד

 לאנרווטארפ םעד ןיא ,עטימָאק רענ

 ףמאק םעד ןיא ,ףמאק סטיער לענ

 -גא עלַא ןוא ,עטכער ןוא עקניל ןופ

 -ווברא ןופ ןעגארפ ענגיטכיוו ערעד

 .רהעז

 0989 גניר

 רָאג טליּפשעג רע טָאה גנור רעט
 .עלאר עגיטכיו א

 רהאו ןופ ,טייצ רהאו 2 ראפ
 ןוא ,1919 רהחאי םעד זיב 2

 רעד ןופ דולגמומ א ןעוועג ןירושי

 -אב טָאה רע .עטימָאק לָארטנָאק
 ןופ ראטערקעס ןופ טמא םעד טדיילק
 ךרוד זיולב .עטימָאק לָארטנַאק רעד

 לָארטנַאק וד טָאה טעטיוװיטקא ןיי
 -נווא ןוא טכאמ ןעגארקעג עטימָאק
 -ָאה ןענַאנַאק עלַא ערעווו .סולפ
 יד ןעגעג טעװעלוצעג עגנוי ֹוד ןעב
 ןופ גנוטסעפ יד ,עטימָאק לארטנָאק

 .ןירושי םיפעי
 -נעוונָאק רָאגאקיש רעד ףיוא

 ןירושו זיא ,1019 רהאי ןיא ןָאש
 ןופ דולגטימ םלא ןעראוועג טלהעוורע

 יָאק סנָאיזיװער ןָאשוטיטסנָאק , רעד

 ףראד סאוו עטימָאק יוד טָא ."עטימ

 יד ןערידיוער טייצ וצ טייצ ןופ
 ןוא גנור רעטייברא ןופ עיצוטיטסנַאק

 ןעשינעפרעדַאב וד וצ רהוא ןעסאפוצ

 | .םייצ רעד ןופ

 -סקרַאטש םא ךיז טגייצ ןירוׂשו

 -עדַאקַא ןיא ווזא טינ סיורא ןעט

 ,עפראש ןיא  רָאנ ,ןעגארפ עשימ

 טבעל רע .גָאט ןופ ןעגארפ עשיטקארּפ

 ןערעוש א ןוא ,ףמאק ןיא הףיוא

 וצ ןעמוקעגסווא םהיא וזיא המאק

 1918-1010 ןערהאי יד ןיא ןערהופ

 סלאמאד טָאה .רע .1010-1917 ןוא

 קראו ןינ טייטס םעד ןעטארטראפ

 ווא דראָאב רעלאנאיצַאנ; רעד ןיא

 רעד ןעוועג זוא רע - ."םרָאטקעריד
 טפאשרעפרעק רעד טָא ןופ ראטערקעס

 .ןערהָאו ענעי ןיא

 ןָאשנעװנָאק ןעט10 רעד ףיוא
 ןיא ןעראוועג ןעטלאהעגּפא זיא סאוו

 ןיא םואעסייל רָאבייל רעליװזנָארב

 םעד זיב ןעט2 ןופ ,1916 רהאי

 יד ןופ ןעוװעג רע זיא ,יאמ ןעטֿפ
 -קיל ןעבָאה עכלעוו ,ןערוגיפ-טּפיוה

 ףמאק םענעגווצראפ םעד טרידיוו

 /.עטלא ןוא עגנוי ןעשיווצ

 ןירושו זיא 1010 רהאי םעד ןיא
 סיּפָא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג
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 רע טָאה 1990 רחאו ןוא  .עטימָאק

 ףעמאטש ןעטסכעה םעד טכיירגרעד

 גנור רעמייברא ןופ רעטיול םעד ףיוא

 רעד ןעראוועג זיא רע .,טייקגיטעט

 רע .גנור רעטייברא ןופ טנעדיזערּפ

 -ערפ ןופ טמא םעד ןעמונראפ טָאה

 רהאי ןעשיורָאטסיה א ןיא טנעדיז

 .גנור רעטייברא ן'ראפ

 רעטייברא ןופ עירָאטסיה רעד ןיא
 -עג ןערהאו עלופ ראפ ןזוא גניר

 וד גנוגדרַאסעגאט ן'פווא ןענַאטש

 יד טָא ,'ערעפא סטעוװשטַאסַאמ ,

 עסייה ןענעכווצראפ וצ טָאה ערעפא

 -וצ .טולב ערעמיב ליפ ןוא ןעפמאק

 "ץרעפא סטעזושטַאסַאמ, רעד ביל
 -ולגטימ ענעבעגרעביא ןליפא ןענייז

 טָאה סע .ןאזורפ ןיא ןעסעזעג רעד

 סאוו ,םעד ןעגעוו טלעדנאהעג ךיז

 ןעגנולהָאצ ןופ םעטסיס רעד טיול

 טנעקעג טינ גנור רעטייברא רעד טָאה

 .סמעזושטאסאמ ןוא לַאגעל ןערעוו

 -נא ןעראוועג טעדנורגעג ןענייז סע

 רעד ווו ,סנעדרא רעטייברא ערעד
 ןוא "גניר רעטייברא טנעדנעּפעדניא

 -עגרעביא יוד ,?גול רָאביול, יד
 רעטייבברא ןופ רעדילגטימ ענעבעג

 ןווא וצ טבערטשעג רעבא ןעבָאה גניר

 .עקירעמא ןוא גניר רעטייברא

 רעד ווו םעדכָאנ ,1990 רהאי ןיא

 וד ןעמונעגנא טָאה גניר רעטייברא
 "סטיער לאנריוטארפ , ןופ םעטסיס

 ןעראועג גניר רעטייברא רעד זיא

 ןוא סמעזוושטאסאמ ןיא ךיוא לאגעל
 -רוא ןייק ןעוועג טינ ןווש זוא סע
 סגנור רעטיוברַא עכולמע זַא עכאז

 .ןעריטסיזקע ןעלָאז

 -אועג זוא גנור רעטייברא רעד
 ןוא סמעזושטאסאמ ןיא לאגעל ןער

 ןעוועג זיא ןירושו סאוו ,טויצ רעד

 סע .גנור רעמייברא ןופ טנעדיזערּפ

 גניר רעטייברא ןא ןיוז טלַאזעג טָאה

 ,עדאנאק ,ָאטנָארָאמ ןיא ןָאשנעװנָאק
 -ראפ טָאה ןעמ רָאנ ,1921 רחאו ןוא

 -סאב ןיא ןָאשנעװנַָאק וד טָא ןעפור
 -נעוונאק רענָאטסָאב רעד ףיוא ,ןָאט
 גנור רעטייברא רעד ךיז טָאה ןָאש

 יקסנשוויא .מ

 .גול רָאביל רעד טימ טגינוואראפ
 ךיוא ויא ןָאשנעװנַאק רענעי ףיוא

 וצ דנאה א ןעראוועג טקערטשעגסיוא

 .גנור רעטייברא טנעדנעפעדניא םעד

 -ראפ וד ןיא ?טנעדנעּפעדניא , ן'טומ

 ןעראועג טרהיפעגכרוד גנוגינייא

 -אדנופ רעד .1956 רהאו ןיא טשרע

 ןוא גנוגינוואראפ רעד ראפ טנעמ

 רחאו ןוא ןעראוועג טגוולעג רעבָא

 -ערפ ןעוועג זיא ןירושי ןעוו ,1

 .גניר רעטייברא ןופ טנעדיז

 רעטווברא ןוא גיטעט ןיא ןורושו

 טינ טמענראפ רע ןעוו ןלופא ,גניר
 סנעטסיימ .טמא ןעלעיצופָא ןייק

 -םע עכיוה ןעמונראפ רעבָא רע טָאה

 וד ןוא .גנור רעטייברא ןיא רעט

 זוא 1029 ןוא 1099 ,1997 ןערהאו

 -ויפ ןופ טנעדיוערפ-סייוו ןעוועג רע

 -טומ א ,עטימָאק לארטנַאק לארענ

 רע ויא עטימָאק רעד טָא ןופ דילג

 ןיא .1050 רחאי ןיא ךיוא ןעוועג

 -עג רע ווא 1021-1952 ןערהאי יוד

 -נָאק רעד ןופ ןאמרעשט רעדיוו ןעוו
 טציא .עטימָאק סנָאיזיוװער ןָאשוטיטס

 םואעליבוי עט88 יד ןעמוק ףראד

 ןוא גנור רעטייברא ןופ ןָאשנעװנַאק

 ןעבילקעגסווא זוא סע .קראי ןונ
 -םומ 290 ןופ טעטימַאק א ןעראוועג

 -נארא וצ ןַאשנעװנָאק יד רעדולג

 םעד טָא ןופ ןאמרעשט רעד .ןערישז

 .ןירושי זיא טעטימָאק

 -רא ןיא טייקגיטעט ןייז רעסיוא

 גימעט ךיוא רע זיא גניר רעטייב

 רעד ןופ ןעגייוצ ענעדישראפ ןיא
 -ַאב רעטיוברא ןוא רעשיטסולאיצַאס

 .גנונַעַיו

 -אוצַאס רעגיטעמ א זיא ןירושו

 ןוא גימעט ןעוװעג זיא רע .טסיל

 -אב רעמייברא רעד ןופ ןעגיוווצ עלא

 .גנוגעוו

 -סעס רעד ןעוועג זיא ןירושו

 -עפ סערּפ טפנוקוצ , רעד ןופ ראטער

 "םפנוקוצ, 'וד רעדייא ,"ןָאשיירעד

 רע ."סטרעוװרָאפ, םוצ רעבירא ויא
 רעסיורג רעד ןיא גיטעט ןעוועג זוא

 ס'לעפומ ןוא עיצקא ספליה רעטייברא



 רנטיײברַא ןיא רצנליוו ןופ ףךלָאר יד

 -גארא רעד ןעװועג זיא רע  ףילער

 רוט ןעשיטסילאיצָאס א ןופ רערישז

 ןעבילקעגסיוא זיא ןוא אּפָארויא ךָאנ
 םוצ טאגעלעד א ןיוז וצ ןעראוועג

 ןעשיטסולאיצָאס ןעלַאנאיצאנרעטנוא

 .1081 ןיא ,ןעיוו ןיא סערגנָאק

 1099 זוב 1018 הרהָאי םעד ןופ
 רעטלאווראפ רעד ןעוועג ןירושו זיא

 םָא "גיל דיע ןָאשווזולארוטאנ, ןופ

 רעטייברא ןעכאמ טפלעה סאוו ,גיל יד

 םעד ןופ .רעגריב רענאקירעמא ראפ

 -ראפ רע זיא ,1992 ,ולוי ןעטשרע

 רעד ןופ סופָא םעד טימ ןעדנוב

 רעד ןופ גנוטיוצ רעשידיא רעטסערג

 -ראפ רע ."סטרעוװרָאפ, ןופ ,טלעוו
 -ַאק ןופ טמא ןעגיטכוו םעד טמענ

 | .ריס

 טָאה טייברא ןוא עיגרענע ליפ

 ןייז ראפ ןעבעגעגקעווא ךיוא ןירושי

 -עמ ווא רע  .ענליוו טָאטש-סטרובעג

 ןופ סעיצקא-ספליה עלא ןוא גיט

 ענליוו ראפ םייקגיטעט ןייז .ענליוו

 ראפ לעטיּפאק רעדנוזאב א רעבא זיא
 .ךיז |

 ,283 ,רב ,ןַאסנעװעל חשמ

 ,טנעווא גאטיירפ ,1909 רהאו ןיא

 ,הנשה שאר ןופ טכאנ עטשרע יד
 טרהיפעג טָאה סאוו ,ףיש 'וד טָאה

 סולע ןיא טעדנאלעג ןָאסנעװעל השמ

 ןייֿפ ןעמוקעגנא זוא השמ .דנאלייא
 .עקירעמא

 א רהעז ןופ ןהוו א ויא השמ
 -וא ןעגוטכרָאפסטָאג א ןוא ןעמורפ
 רעד ןעוועג ןיא עטַאט ןייז .ןעד

 061 גניר

 ןווז ראפ .ענליוו טָאמש ןופ טחוש

 -עג םהיא ןעמ טָאה טייקשוטקארּפ

 רעבָא טהעג השמ .םכח עבייל ןעפור

 -ַאמ ןייז ןופ ןעגעו יוד ןוא טינ

 -גָא ןיוז ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא .ןעט
 טינ רע ויא ,עקירעמא ןיא ןעמוק
 ךיז ןעניווװסיוא ןוא ןענוואד קעווא

 ווא רע רָאנ ,'ףקות הנתנו, ייב

 -ליוו ןופ עקדָאכס א ףיוא קעוװַא
 .ןעטסודנוב ,טיילסדנאל רענ

 -עג השמ זיא עקדָאכס רעד ףיוא
 ענייז .טסאג רענעהעזעגנא ןא ןעוו

 -םיוא ךיילג ןעבָאה ןעטסידנוב םירבה

 ןעמ ןוא ָאד ויא השמ וזא ןענופעג

 -דָאכס רעד ףיוא טכאובעג םהיא טָאה

 -עגמורא ןעמ טָאה ןעטרָאד .עק
 רענליו א ןעדנירג וצ יוװ ,טדער
 ,ןוואראפ טיילסדנאל ןעשיטסידנוב

 -טמיוה יד ןופ ןעוועג זיא השמ
 ןוא רע טָאה טדערעג ןוא רענדער

 עלא םוא ,שילגנע ןיא טינ ,שידיא

 ווו ,טגאז רע סאוו ןהעטשראפ ןעלָאז
 .טרהעלקרע טָאה ןיילַא השמ

 ןוא ןעמוקעג ויא ןָאסנעוװעל השמ

 רענליוו רעטסואוואב סלא עקירעמא

 -אועג ןעריובעג זוא רע טסידנוב

 ןעמ19 םעד 1880 רהאי ןיא ןער

 ןוא הריפס ןופ געט יד ןיא יאמ

 -העצ טוג םויה דע רע ןעק רעבירעד

 ךיז רע טָאה טעוװעדָאהעג .ןעל

 וצ רעבא .ויוה רעמורפ א ןיא

 ןיא ןעטָארמעגניירא רע זיא רחאו 7

 ."דנוב ,

 זוא רע יוו ,םעדכָאנ רהאי יוווצ
 ןעמ טָאה ,טסידנונב א ןעראוועג

 -בוו א ןיא ןעגיוצעגנוירא ן'השמ

 רע .טייברא רעװװיטאריּפסנָאק רעגיט
 ןופ רעהעטשראפ רעד ןעראוועג זוא

 רעד ..דנוב, םוצ סעקישטזַאקירּפ
 טָאה סעקיטשואקורפ ןופ  דנאבראפ

 ןוא עלָאו עגיטבוו א טליפשעג

 -ווו סָאװ ,סעקישטוַאקורּפ ."דנוב;
 עשיטַאבעלַאב ןופ ןענַאטשאב ןענ
 עסייה ןעראוועג ןענווז ,טיול עגנוי

 -ורּפ יד ןעשיווצ .ןערענאיצולאווער

 ערעזנוא ןעוװעג ןענייז סעקישטואק



202 

 ריאמ ,ןעהַָאק רָאדיזיא עטנאקאב

 ןעװעג זיא ןָאסנעװעל .ןיוטשנייוו

 -ראפ םעד ןעשיווצ רעלטימראפ רעד

 טעטימָאק ןעלארטנעצ םעד ןוא דנאב

 .דנוב ןופ

 טייקגיטעט רעשיטסידנוב ןייז ראפ

 רָאנ םינ .ןעטילעג ליפ השמ טָאה

 -ורפ ןייז ןופ תורצ טַאהעג רע טָאה

 עשיסור יד ךיוא רָאנ ,החּפשמ רעמ

 -עג טינ קראטש סָאד טָאה ויצילָאּפ

 לָאמ עגונווא זיא רע .ןעדייל טלָאװ

 -עזעג וויא רע  .טריטסערַא ןעוועג

 רע .עמרוט רעילָאקָאמנא ןיא ןעס

 -ַאב םעד ןיא ןעסעזעג ךווא זיא

 -ראד ןופ ,רעמונ ןעט14 ןעטסואוו

 טקישעגקעװא םהיא ןעמ טָאה ןעט

 רע זיא עװקסָאמ ןיא .עװקסָאמ ךָאנ

 ןעטַאנָאמ 18 ףיוא טראפשראפ ןעוועג

 -אק-לעצנויא ןא ןיא געט סקעז ןוא

 טינ םענייק טָאה'מ ןעמעו וצ ,רעמ

 טפור ןעמ סָאװ סָאד .ןעזָאלעגוצ

 -וילקאז עיאנשטאנידא , שוסור ןוא

 ."עינעשט

 -נעװעל השמ זיא עמרוט ןופ

 רע .ענליוו ןיא קירוצ ןעמוקעג ןָאס

 טסויג ןייז רעבָא ,ןעטילעג לופ טָאה

 -ליוו ןיא .ןעכָארבוצ ןעוועג םינ זוא

 -ָאודאנ דָאּפ) ןעועג רע זוא עץנ

 טלייטרואראפ ךיוא זיא רע ."םָאר

 .רוביס יהָאו ףניפ ףיוא ןעראוועג

 טונ רעבָא טָאה ן'השמ ןעוווטקא םעד

 טייקגיטעט ןהָא ןייז וצ טקעמשעג

 -עד זיא רע ןוא רהָאו ףנופ עצנַאג

 "רָאזדַאנ דָאּפ , ןופ ןעפָאלטנא רעביר

 .עקירעמא ןוא

 אוא טומ גידנעמוק

 ןייק וויא ,דרָאקער ןערעגנָאיצולאווער

 טוולסדנאל ס'השמ סאוו ,טינ שודיח

 -רעד ווזא םהיא טימ ךיז ןעבָאה

 יד ןופ ןעראוועג ויא רע .טהערפ

 רעד .ןעטסידנוב רענליוו ןופ רערהיפ

 עליפ ןעכלעוו ןיא ,גניר רעטייבראי

 טהיא טָאה ,ןיורא ןענייז ןעטסידנוב

 -געװעל השמ ןוא ןעגיוצעגוצ ךיוא

 -רא ןוא ווימקא ןעראוועג זיא ןָאס

 | .גנור רעטויב

 /ןעדנעצנעלג

 יקסננוװיא .מ

 השמ זיא 1008-7 ןערהאי יוד ןיא

 ןופ דילגמימ א ןעוועג ןָאטנעװעל

 -רא ןופ וויטוקעזקע רעלאנָאיצַאנ רעד

 ןעוװעג ןעטרָאד זיא רע .גניר רעטייב

 .דולגטימ רענעהעזעגנָא ןא

 -נעװעל השמ ויא עקירעמא ןיא

 -אוצאס רעגיטעט א ןעבילבעג ןָאס

 רעד ןופ ןעגיווװצ עלא ןיא טסיל

 -עג זוא ןָאסנעװעל השמ .גנוגעוואב
 ,רעטייברא ןא רעהירפ ָאד ןערָאװ
 -יעמ-קובטעקאפ) רעכַאמ רעטסווט א

 ןוא טייבראעג רע טָאה ךָאנרעד ,(רעק

 ."סטרעוװרָאפ, ןופ םיפַא
 ןוא טניואוװעג טָאה ןָאסנעװעל

 טציא .עקירעמא ןיא טדעטש עלופ

 ואו ,עיפלעדאליפ ןיא רע טניואוו

 -זיב עעהט טימ ךיז טגיטפעשַאב רע
 ,סענ

 -נעוועל השמ ויא 1084 רחאי ןיא

 סלא ןעראוועג ןעבילקעגסיוא ןָאס

 דראָאב רעלאנאיצַאנ רעד ןופ דילגטימ

 .גנור רעטייברא ןופ ןערָאטקעריד ווא

 -לוסנעּפ טַאטש םעד טערטראפ רע

 .עינייוו

 ,189 .,רב ,ןוגַאמ אטרַאמ

 -דווב עשַאב ןעמָאנ רעשלעדיימ

 | .רענ

 -עג ןוגַאמ .סומ טָאה רהָאי יורד

 וז .דנאלשטייד ,גוצּפייל ןיא טבעל
 טנערעלעגסווא

 ןוא
 עשטייד

 -עינַאמ עשטייד
 ךיז טָאה
 טיוקכילטקניּפ

 ןוא ןיירא יז טפראוו םויה דע .ןער

 .רעטרעוו עשטייד רָאּפ ַא ןושל עמַאמ

 ןוגַאמ .סרמ זיא עקירעמא ןיא



 גניר רעטײברַא ןיא רענליוו ןופ ץלָאר יד

 ויא יז .1914 רהאי

 רענליוו
 ןיא ןעמוקעג
 ןיא גיטעט רחעז ןעראוועג

 .ףילער ןעיורפ

 דולגמימ א ךיוא זיא ןוגאמ .סרמ

 ןוא גנור .ברא 180 שטנערב ןופ

 סיווריוס לעשָאס ןיא ןעוועג זיא

 .גניר רעטייברא ןופ טנעמטראּפעד

 .) .רפ ,םאטפימ סירָאמ

 -לע וד ןופ ןיא םאטכימ סירָאמ
 ןערהאו .ןעסָאנעג ערעט עליפ ראפ

 רעד ןיא גימעט םאטכימ דניורפ ןזיא

 ןוא ןוא גנוגעוואב רעשיטסולאיצָאס

 .גניר רעטייברא
 םָאטכומ ןיא ןעראוועג ןעריובעג

 ,שטיווערדעג ןיא 1869 רהאו ןיא

 רע .ענליוו ןעבעל לעטעטש ןיולק א
 תובושי רענליוו ןיא טנערעלעג טָאה

 1880 ןיא .1889 רהאי םעד זיב

 ענעלסעמער ןיא ןעמוקעגנָא רע ןוא

 ןוא .קסנימ ןוא עשטשולושטוא
 -ָאס א ןעראוועג םאטכימ זיא קסנימ

 ןיא םהיא ייב טָאה ןעמ .טסולאיצ

 -ול עלאגעלטוא ןענופעג 1888 רהאו
 -וולטנא טזומעג טָאה רע רוטארעט

 .עקירעמא ןיא ןעפ

 -נא םאטכימ זיא עקורעמא ןיא

 ווא רע .1888 רהאי ןיא ןעמוקעג

 -ורג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןיורא

 ןיק ."טייהיירפ רעד רעטיר, ץּפ
 -עג טםונ םָאטכימ רעבָא זוא טסיכרַאנַא

 א ,טסולאיצָאס א זיא רע  .ןעבילב

 טציא .'סטרעוװראפ, ןופ דנויורפ

 טםגידניז ןערהאי ערעטלע יד ףיוא
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 וצ לעסיב א ךיוא סָאטכימ

 .םזוינווצ

 ןוא

 טימ

 -םויט דניורפ ןוא 1000 רהאי

 םואה ןופ ןאמרעשט ןעוועג סָאט

 --1097 רהאו ןיא ןוא עטימָאק םיפָא

 .עטימָאק טמעקס רעד ןופ דילגטומ א

 .רעקַאנעמ ןָאמָאלָאט

 ןעועג זיא רעקאנעמ ןָאמָאלָאס

 יד ןופ רערהיפ יד ןופ רענויא

 רע .גנור רעטייברא ןיא .עגנוי ,

 רעקַאנעמ רעגנוי רעד ןעבילבעג ויא

 רעד ןעוֶו ,גָאמ ןעגיטנייה ויב

 "מלא, ןוא ?עגנוי, ןעשיווצ ףמאק

 גנאל ןווש ווא גניר רעטייברא ןיא

 .מרידיווקיל

 ..רעגנוי גובווא רעד זיא רעקאנעמ

 -וא .טרעטלעראפ טינ ראג טרעוו רע

 םעיונ א טימ שוטסאיווטנע רעמ

 וונ יו .עעדיא רעיינ ַא טימ ,ןַאלּפ

 ,ןייז םינ לָאז עעדיא יד גנוי ןוא

 -סווגאב םעד ןופ טרעוװו רעקאנעמ

 -נא טמוראב רעמיא זוא רע טרעט

 .וונ סָאד ןופ ןעגנאפוצ

 וויא שיגרענע ןוא ווומקא רהעז

 -האו עליפ .רעקאנעמ ךיוא טצוא ךָאנ

 םעד ראפ ןעבעגעגקעווא רע טָאה ןער

 טפָא רהעז טגעלפ רע .גניר רעטיוברא

 טָאה רע .עוציזָאּפָא רעד ןיא ןייז
 טמערוטשעג ,טריטאבעד ,טפמעקעג

 -עלט עלא םינ .רענעלּפ ענויז ראפ

 אנא

 ,ןעראוועג ןעמונעגנא ןענויז רעג
 .ןערעו ןעמונעגנָא טנעקעג רעדָא
 .טכייררע אי רעקאנעמ טָאה ךאז ןייא
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 גנוטלאווראפ ןופ םרָאפ עגיטציא יד
 -וינ וד זיא גנור רעטייברא ןיא

 .גנוטלאווראפ ןופ עמרָאפ וזריושזד
 ןופ ,גנוטלאווראפ ןופ עמרָאפ וד טָא

 רעד ןעוװעג זוא רעקאנעמ רעכלעוו

 םראפ וזריושזד וינ וד .רָאטאיצינוא

 ס'רעקאנעמ ןוא  גנוטלאווראפ ןופ

 .ןאלּפ

 זיא רעקַאנעמ רעגנוו גיבייא רעד

 -עג ןעראבעג זיא רע  .רענליו א

 -עד ןעט98 םעד ענליוו ןיא ןעראוו

 ןערהאי יד טיול .1860 ,רעבמעצ

 .גנוו וןזא םינ ןיוש רעקאנעמ יא

 /  .טסווג ןוא גנוו רעבָא זוא רע

 ויא רעקַאנעמ עיַאש רעטָאפ ןייז

 ןוא םירקנמ ןופ שאר רעד ןעוועג

 -ווא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .ענליוו

 -עלאב רענליוו עמורפ יד ןופ רענ

 -עג ןהוז ןייז ךיוא טָאה ןוא םיטַאב

 -רע עשידיא עלענָאוצידַארט א ןעבעג

 טָאה עק'המלש רעגנוי רעד  .גנוהיצ

 .םירדח ןוא תובושי ןיא טנערעלעג

 טָאה גנורעלקפיוא ןופ טסייג רעד

 .טּפאבראפ ל'רוחב ןעגנוי םעד רעבא

 א ןעבעגעג טָאה וצרעד סיוטש א

 ןיקריס ,עלוש רעניבַאר ןופ רעליש

 -אב א ןעראוועג רעהכָאנ זיא רע)

 .(רעניבַאר רעשיסור רעטשסואוו

 -רוס ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 עק'המלש רעגנוי רעד טָאה ןע'ניק

 -טיג א ןעגעוו ןערעלק וצ ןעגנאפעגנָא

 טָאה עטַאט רעמורפ רעד .עיזַאנ

 ןעבעג וצ רעדייא .ןעקארשרעד ךיז

 רע טָאה עיזַאנמיג ןיא ןהוז ןייו

 א ןענרעל ןעבעגעגקעוװא םהיא

 ויא רעקאנעמ ןאמָאלָאס .הכאלמ

 .רעכאמ רעגייז א ןעראוו

 ןעמ ןעק ךירטש םענדָאמ א

 -עמ ןופ רעטקאראכ םעד ןיא ןעקרעמ

 ראפ טרעטסייגאב טרעװ רע .רעקַאנ

 א ךָאנ גידנעייז  .רענעלּפ עטגאוועג

 -ור א ןיא ןעזעלעג רע טָאה לעגניא

 ןָאלַאב טפול א זא ,גנוטייצ רעשיס

 גרובמאה ןופ ןערהָאפוצּפָא ךיז טיירג

 -ראפ טָאה סעיונ יד  .ןָאדנָאל ךָאנ
 -אב טָאה רע עיזַאטנאפ ןיוז טפאכ

 ז
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 -אב

 יקסנפוויא  .מ

 ןיא ןערהאפ זומ רע וא ןעסָאלש

 .-געגעלעג יד ןעגירק ןוא גרובמאח

 .ןָאלאב םעד ןיא ןערהָאפוצטימ טייה

 -עטש עלא ףיוא גידנעקוק טינ

 -עגקעווא עקאט רעקַאנעמ זיא ןעגנור

 רעד טימ גרובסגינעק ןיא ןערהָאפ

 גרובמאה ןיא ןערהָאפ וצ טכיובא

 ןיא ןעהילפ וצ ןעטראד ןופ ןוא

 טָאה ףיש טפול רעד ןופ .ןָאדנָאל

 ןָאדנָאל ןיא .טפול ןעזָאלעגסיוא ךיז

 טונ רעבָא ןערהָאפעגקעװא רע זיא

 -סָארּפ ַא טימ רָאנ ,ףיש-טפול ַא טימ

  .ףיש רעט

 -עג רעקאנעמ טָאה ןָאדנָאל ןוא = -

 -רָאד ןופ .רעכאמרעגיוז סלא םטייברא

 .עגליוו ןיא קירוצ קעווא רע זיא ןעט
 לוש רעניבאר ןיא ןעמוקעגנא זיא רע

 רהָאי א לוש יד טכוזאב טָאה ןוא
 .םייצ

 ךיז טָאה לוש רעניבַאר רעד ןיא
 .םזולאיצָאס ן'טימ טנעקאב רעקאנעמ
 ןעכלעוו ןיא זיירק ןיא ןיירא זיא רע

 וד ןעסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז סע

 -עדנוז ןערענאיצולאווער עמסואוואב

 ןעמראד .שטיוועלעסאי ןוא שטיוועל

 -ומ רעדירב יד ןעוועג ךיוא ןענייז

 יאול ןעטסואוװאב םעד טימ .רעל

 -ַאב רהעז רעקַאנעמ ךיז טָאה רעלימ

 .טעדניירפ

 -עג רעקאנעמ זיא גיטעט רהעז

 -אב רעשיטסילאיצָאס רעד ןיא ןעראוו

 ןעניד ןעמוקעגנא זוא רע .גנוגעוו

 "איסישטשואילעדערּפָא-ָאנלָאוװ סלא

 טָאה ןעטראד .קלָאּפ יקסמיפוא ןיא

 ןעשיווצ עדנאגאּפָארּפ טרהיפעגנָא רע

 .ןעטאדלָאס

 טייקגיטעט ערענאיצולאווער ןייז

 טייקמאזכאו יד טקעוװװעגפיוא סטָאה

 -אנעמ  .ויצולָאּפ רעשיסור רעד ןופ
 -ןצסיוא ןעגנואווצעג ןעוועֶג זיא רעק

 טָאה רע .עקירעמא ןיא ןערעדנאוו

 עפורג רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז
 -ַאגרָא עשיטסילאוצָאס א ,םלוע-םע

 עטנעגוילעטנוא עשידיא ןופ עיצאזינ

 -ַאנָאוצַאנ עקרַאטש טםומ טייל עגנוי

 טייל עגנוי יד .ןעצנעדנעט עשיטסיל



 רצטײברַא ןיא רפנליוו ןופ ףשלָאה יד

 -ומָאק ןעדנירג וצ ט'םולח'עג ןעבָאה

 יד .עקירעמא ןיא םעונַאלָאק עשיטסינ
 ןעפורעג ןעמ טָאה סעקינ'םלוע-םע

 וצ ץאזנעגעג ןיא ,"םעצנאקירעמא,

 ןעועג ןענייז סאוו ,"םעצוליב , יד

 טָאה ן'רעקַאנעמ וצ .עניטסעלַאּפ ראפ

 עשיטסולאיצַאס 'ד רעכיג טרילעּפא

 -ַאנ וד יו ,םלוע םע ןופ םארגָארּפ

 .עשיטסילאנָאוצ

 ווא םלוע םע ןופ עפורג ַא טימ

 עקירעמא ןיא ןעמוקעגנא רעקאנעמ
 -ַָאק ןייוק .1882 ,יאמ ןעט20 םעד
 ןעמ טָאה סעינָאלָאק עשיטסינומ
 טָאה ןעמ ,טעדנורגעג םינ ךיילג
 -וטסינומָאק ןעדנירג וצ ןעגנאפעגנָא

 רעוועיק , יד .ןעטפַאשנאמסדנאל עש

 ןוא "ענומָאק רעסעדא , וד ,"ענומָאק

 רענליוו יוד .?ענומָאק רענליוו , יד

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ענומָאק

 ןעמראד .קראו ןונ ,טירטס סקעפסע

 רעשיטסינומָאק א טשרעהעג סטָאה

 ךיז ןעבָאה רעדילגמימ עלא .ןעבעל

 .ןעמסנודראפ ערעייז טומ טלייטעג

 סע רע טגערפעג טינ טָאה ןעמ

 .רעגינייו רעוו ןוא רהעמ םטנידראפ

 גומטעט רהעז ןעוװועג זיא רעקאנעמ
 .ענומָאק רעד ןיא

 טָאה גנור רעטייברא רעד ןעװ

 רעקאנעמ ךיז טָאה טעדנירגעג ךיז

 -רא רעד זא גידנעפָאה .ןעסָאלשעגנָא

 ןעכילקריוורַאפ טעוו גנור רעטייב
 ראפ ןעלאעדיא עשיטסילאיצָאס יד

 .מרעטסיוגאב ןעוועג ויא רע עכלעוו

 גנוטלאווראפ גנור רעטייברא ןיא

 רע .לָאמ ליפ ןעוועג רעקַאנעמ זיא

 -אסאמ ןופ דילגמימ א ןעוועג זיא

 1900 רהאי ןיא .עטימָאק סטעזושט
 ןופ דולגמימ א ןעוועג רעקַאנעמ זיא

 -ןינ ןופ עטימָאק לָארטנָאק טייטס

 ,190/ ןערהאי יד ןיא .יזריושזד

 רעד ןעוועג רע זיא 1000 ןא 8

 .םוומס יזוריושזד וינ ןופ רָאטקעריד

 ןאמרעשט ןעוועג רע זיא 1910 ןיא

 ןוא ןוא עטימָאק לענָאשייקוידע ןופ

 רעד ןופ דילגטימ רעדיו 028

 .סרָאטקעריד ווא דראָאב רעלאנָאוצאנ

 68 גניר

 ןעוועג רעקאנעמ זיא גיטעט רהעז

 -עמ .עטלא ןוא עגנוו ןופ ףסאק ןיא

 ןהָאפ יד ןעטלאהעג ךיוה טָאה רעקַאנ

 .עגנוי יד ןופ

 .יקצולאס םקעי

 -עג ןעראבעג זיא יקצולאס בקעי

 ,ולעז ןיא 1889 רהָאי ןיא ןערָאװ

 ןוא רהאו 7 וצ .עינרעבוג רעגנדָארג

 טָאה רע .ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא רע

 יי יט יי אטא יא

 ןעק ןעמ ןוא ןעגיוצרעד ןעטראד ךיז
 ןענעכער עסיבנעסיוװעג ןהָא םהיא

 .רענליו ן'תמא ןא רַאפ

 ןיא טנערעלעג טָאה יקצולאס

 -ור רענליוו ןיא ןוא םירדח רענליוו
 רהאי 20 וצ .ןעלוש טקלָאפ עשיס
 סלא עיואנמיג יד טגידנעעג רע טָאה

 .-עּפ ןוא ןיורא זוא ןוא ןרעטסקע

 .טעטיסרעווונוא רעגרוברעט

 -אב יקצולאס ךיז טָאה גנוי רהעז
 טָאה רע .םוילאיצָאס ן'טימ טנעק

 ןיא רע ,"'דנוב , ן'ראפ טייבראעג

 -םימ א ןעוועג טיוצ עסיוועג א ךיוא

 ןוא רע ."דנוב , ןופ .ק .צ ןופ דילג

 -אזווצ ןעמ7 םוצ טאגעלעד א ןעוועג

 .גרעבמעל ןוא "דנוב , ןופ רָאפנעמ
 טייקגיטעמט עשיטסילאיצָאס ןייז

 וקצולַאס זא וצרעד טרהיפעג טָאה

 רהאי ןיא ןערעװ טריטסערא לָאז

 ןעראוועג טריטסערא זיא רע .60

 -םא ןעגנולעג זיא םהוא .וועיק ןיא

 -עמא ןייק .דנאלסיוא ןיא ןערהָאפוצ

 רהאו ןיא ןעמוקעג רע זיא עקיר
9. | 

 ןופ רענייא ןעוועג זיא יקצולאס
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 -אס רעשידיא רעד ןופ רעדנירג יד

 רחאי ןוא עיצארעדעפ רעשיטסילאיצ

 זוא עיצארעדעפ עשידיא יד ,2

 רעשידוא רעד ןופ דניק א ןעוװועג

 עוצארעדעפ וד .ארויב סנאיצַאטיגא

 עלאנאוצאנ עטיירב טַאהעג רעבָא טָאה

 -נאל א ראפ ןוא ןעצנעדנעמ עשיודיא

 ןעכאמ וצ רעלוּפָאּפ טכוזעג םווצ רעג

 .עקורעמא ןיא םוודנוב םעד

 רָאטקאדער ןעוװעג זיא 'וקצולאס

 רעד ךָאנ ."טלעוו רעיינ, רעד ןופ

 ווא עיצארעדעפ רעד ןוא .גנוטלאּפש

 -ָאק וד טימ ןעגנאגעגטימ יקצולאס

 ןעטראד רעבָא זיא רע .ןעטסינומ

 | .ןעבולבעג טםינ גנאל

 -ער ןעוװעג ךיוא זיא 'יקצולאפ

 -טַאנָאמ ןעשילגנע ןא ןופ רָאטקאד

 ,"ילהטנָאמ רָאבייל , ,לאנרושז ןעכול

 -ָאנָאקע ןעגעוו ןעבירשעג טָאה ןוא
 ןיא ןעגארפ עשיטילַאּפ ןוא עשימ

 -םייצ עשידוא ןוא עשילגנע עלופ

 .ןעטפורש

 גנוטלאווראפ גניר רעמייברא ןוא

 ךילגטימ א ןעוװװעג 'יקצולַאס זיא

 -וידע רעד ןיא ,ןענומרעמ עגיניוא

 .עמימָאק לענָאשייק

 .5 .רב ,דוס ,ןַאמייה

 יד ןופ זויא דוס ןאמייה

 ןעריובעג זיא רע .רענליוו

 ע'תמא
 -אוועג

 ןעמ2/ םעד ,ענלוו עמאס ןיא ןער

 : .181/1 ,רעבמעטפעס

 -םעק עליפ טבאמעגכרוד טָאה דוס

 ןוא רע .םייח רעטלַא רעד ןיא עפ
 -ַאמעלָארּפ ע'תמא יוד ןופ ןעוועג

 יקסנצוויא  .מ

 -אּפ ַא ןעראוועג דייהחרעגנוי .רעיר

 טייבראעג טָאה רע .רעכאמ ןעסָאריּפ

 ןוא ןוא קירבאפ ס'נייטשלעדע ןיא

 -אב םעד ןוא גיטעט רהעז ןעוועג

 ס'נייטשלעדע ןיא קיירטס ןעטמהיר

 -ראפ ןיא .1806 רהאי ןיא ,קירבאפ

 רע זוא קיורטס םעד טימ גנודניב

 רעקשיקול רעד ןיא טריטסערַא ןעוועג

 רע זוא 1807 רהאי ןיא  .עמרומ

 -ראפ ןיא טריטסערַא ןעוועג רעדיוו

 רערהעקנעמיוק . םעד טימ גנודניב

 .ענליוו ןיא קיירטס

 ןעמוקעג דופ זיא עקירעמא ןיא

 ךיוא ָאד טָאה רע .1898 רהאו ןיא

 ווב רעכאמ ןעסאריּפַאּפ סלא טייבראעג

 ןעגנולשעגנווא זיא דיורט רעד ןענאוו

 רתאי ןופ .טסָארט א ןופ ןעראוועג

 רעטלעטשעגנָא ןא דוס זאא 9

 / ."סטרעווראפ , ןיא

 ןעראוועג דוס ויא עקירעמא ןוא

 -אוצָאס רעד ןיא רעוט רעוווטקא ןַא

 ןופ זיא רע  .גנוגעוואב רעשיטסיל

 ,"רָאבייל וװָא סיָאװ  ןופ רעדנירג יד
 -פווא ליפ טָאה סאוו עיצאזינַאגרָא ןא
 וד ןיא "סטרעווראפ , ן'ראפ ןָאטעג

 -רושז םעד ראפ ןוא ןערהאי עטשרע

 -וול ווװָא סיָאװ, יד ."טפנוקוצ , לאנ

 8 שטנערב רעגיטציא רעד זיא ?רָאב

 ןערהאי עגנאל ראפ .גניר רעטייברא
 -וצ, ןֹוא גימעט ןעװעג דוס זיא

 ןוא רע ."ןָאשיירעדעפ סערּפ טפנוק

 -ראפ לענָאשייקוידע ןיא גיטעמ ךיוא

 ַא ךיוא ןעװעג זיא דוס .ןענייא
 -גָאק ירעטעמעס רעד ןופ דילגטימ

 .גניר רעטייברא ןופ עטימָאק לָארט

 ,807 .רפ ,ןיטלע םעמט

 -לוו ןוא סאג רעציוואוש ףיוא

 ,1887 ,רעבמעווַאנ ןעט10 םעד זוא ,ענ
 -ייה) ןיקלע םעס ןעראוועג ןעריובעג

 .(ןיקלענ ןעמָאנ רעשימ
 שטנערב ןיא ןיירא זוא ןיקלע

 רעד יוו םעדכָאנ ןעטַאנָאמ רופ ,7
 .ןעראועג טעדנירגעג זיא שטנערב

 -נורג וד ןופ טינ וליפא זיא רע
 ןוא ןוורא זיא רע טניז רעבָא ,רעד



 רצמייברא ןיא רטנליוו ןופ טלָאר יד

 טינ שטנערב ןופ רע טערט ,שטנערב

 -עג ןערהאו עלופ זיא ןיקלע .פָא

 (יעשטַאנוַאק) רערושזערט רעד ןעוו
 .שטנערב ןופ

 ןופ רעהירפ ןעבילבעג זיא ןיקלע

 = טעמאנאטעגגסאטשטאנאטטאאטטטאקאטלמפסאגלפטסאפגצטואגטאגקטנסקא סטיל 1

 ןוא טבעלעג טָאה רע .רענליוו א ץלא

 ערעסעב יוד ,רהאו 18 םורא ענליוו

 ענליוו ןופ תונורכו וד ןוא ,ןערהָאו

 .פָאק ןופ סיורא טונ םהוא ןעהעג
 גנומענרעטנוא רענליוו א סעּפע טמוק
 .ָאד זיא ןיקלע םעפ ---

 ןוא ןוולא שטנערב ןיא רָאנ םונ

 ןעװעג ךיוא זוא רע .גיטעט ןיקלע

 -רא ןופ גנוטלאווראפ רעד ןוא גוטעט

 ,רעבָא זוא תמא רעד .גנור רעטיוב

 שטנערב ןייז ןופ ןעטפעשעג וד זא

 יו ,רהעמ ליפ םהיא ןעריסערעטנוא

 -רא ןופ ןעסערעטנוא עניימעגלא יד
 .גנור רעטייב

 -עג ןיקלע זיא 1990 רהאי ןיא

 פמעק רעד ןיא דילגמימ א ןעראוו

 ךילגמימ א 102/ ןיא ןוא עמימָאק

 ןוא םנעמטראמעד ירעטעמעס םעד ןופ

 ןופ דולגמומ א רעדיו 1098 ןיא

 .עטומָאק ּפמעק

 .ם5 .ןייטשּפע

 -ווז ןופ קעווא זוא ןייטשפע .בא
 -עג ןוא רע .דניירפ עגילָאמא ענ
 ןוא רעקנול א ןלצול אנמחר ,ןעראוו
 -ראפסגנוניימ עשיטילָאּפ בילוצ סָאה

 -ווו טימ ןעסירעגרעביא ןעטיוהנעדוש
 .דנוורפ עטסעב עג

 ןעמענקעוא טונ רעבָא ןעמ ןעג
 גנוטוידַאב ןיוז ןע'נווטשפע ןופ

 07 נניר

 ןוא טָאה רע .גניר רעטיוברא ן'ראפ

 ץעגוטכיוו א טםליּפשעג גנור רעמווברא

 ןעמויב ןעגנוניימ עשיטילָאּפ .עלָאר

 רשפא .טבוולב טפַאשדניירפ ןוא ךיז

 רעטייברא ןיא ןייטשּפע רָאג טָאה
 .מקנעד רע 'ווװ דנוורפ רהעמ גניר

 ןיימשּפע סאוו ןערהאי וד ןיא

 רעטייברא ןוא גימעט ןעװעג זוא

 ץאלּמ א ןעמונראפ רע טָאה גניר

 חרומ רעד ייב ןָא-ןעביוא עמאס ןיא
 .טנַאוװ

 1907 ןוא 1900 ןערהאי יד ןיא
 ןופ רערושוערט ןעוװעג ןיוטשּפע זוא
 רע זיא 1908 ןוא .גנור רעטווברא

 רעד ןופ דולגמימ א ןעװעג ךיוא
 ךיז רע טָאה רעהכָאנ .עוויטוקעזקע

 עלעגָאוצוטיטסנָאק .טומ ןעבעגעגּפא
 ןיא 1015 ויב 1910 ןופ .ןעגארפ
 ןוא אָאל, ןופ דולגמימ א ןעוועג רע
 4 רַאפ ןוא עטימָאק 'ןָאשוטיטסנָאק
 םעד ןעמונראפ רע טָאה טייצ רהָאי
 .ןאמרעשט ןופ טמא

 ןיימשּפע ויא 1910 רהאו םעד
 ןָאשוטיטסנָאק ןופ ןאמרעשט ןעוועג

 -נאג ראפ ןוא טעטימָאק סנָאיזיוװער
 ,1090 ויב 1916 ןופ ,רהאי רופ עצ
 ,ןאמרעשט רעד ןעוועג ןייטשּפע ווא
 רעטייברא ןופ טנעדיזערּפ רעד ---
 .גניר

 ןיומשּפע טָאה טרָא ןעגיטכיו א
 ןוא ןערהאי ענויז ןיא ןעמונראפ
 רעבָא זיא עגארפ יד ,גנור רעטייברא

 ןפ יי י

 ָל רענליו א רָאג ןיא ןייטשּפע וצ

 זא ,ןעבָאה סיואכרוד ליוו ןירושי
 זיא סע .רענליו א ויא ןיוטשטע

 רָאג זיא ןייטשּפע וא ,גנונוומ א ָאד
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 ןוא רעקָארט רעבָא ביוא .רעדול א

 ,רענליוו ןערעוװו ןענעק רענאיצניווס

 ןופ ,רעדיל ַא טינ לָאז סָאו ראפ

 ןעגאז טינ לָאמא ,עינרעבוג רענליוו

 | ?רענליוו א זיא רע זא

 807 .רב ,ןיקנעּפ לואּפ

 ןופ דולגמומ א זיא ןיקנעּפ לואּפ

 ןערָאבעג רעבא ,שטנערב רענליו א

 יא וואוטס

 ןיא עשזמָאל ןיא רע זיא ןעראוועג

 זיא 1908 רהאי ןיא .1890 רהאו

 -עג ,"דנוב, ןיא ןעטָארטעגנוירא רע
 ןעמיור ןוא גיטעט ןעטראד ןעװ
 קיירטס םעד טרהיפעגנָא טָאה ,ץיירק
 לָאמ ייוצ ןעװעג .ןעדימש יד ןופ

 .טריטסערא

 ךָאנ טרעדנאועגסיוא 1900 ןיא

 ןיראּפ ןופ 1018 ןיא ןוא זיראּפ
 -ראד .עניטנעגרא ,סערייא-סָאנעוב ךָאנ

 לעטיה םעד טעדנירגעג רע טָאה ןעט

 ןייז ןעוועג ןוא ןייאראפ רעכאמ

 .רהאי ןעבלאהרעדנא ראפ ראטערקעס

 רעד ןופ דולגטימ א ןעטראד ןעוועג

 ןופ ןוא ייטראּפ רעשיטסולאוצאס

 -אזינַאנרָא ןא "ףךרַאגנַאװַא , םעד
 -רַאפ טָאה ."דנוב, םוצ ךילנע עיצ

 לאנרושז ןעכילטַאנָאמ םעד .טעטלאוו

 ,"םרָאו רעזנוא  ןוא ?דרַאגנַאװַא ,

 -ַאוצָאס רעד ןופ ןעבעגעגסיורַא

 -גַאװַא, עיצאוינַאגתַא ךעשיטסיל

 טנעדיזערּפ ןעוועג זיא רע ."דרַאג

 ןעשיטַאמַארד ןידרָאג בקעי םעד ןופ

 טנעדיזערּפ רהָאי ייווצ ןוא ןייארַאפ

 רעד ןיא ןעניואראפ עשידיא יד ןופ

 יקסנצוויא  .מ

 ןופ טָאטש טּפיוה -- . עגוטנעגרא

 עקירעמא ןוא ןעמוקעג .אטאלמ-אל

 .1992 ןיא

 -םומ א ןעוועג זוא ןיקנעּפ ּפ

 לעשָאס גנור רעטייברא םעד ןופ דילג

 רהאי םעד ןיא טנעמטראּפעד סיווריוס

 -.טימ א טצעי זיא ןוא 97

 רעטייברא רעקראו וינ םעד ןופ דילג

 .םעטימָאק ןעשיטָאמש גנור

 ,גרעבדירפ (קנערפ) םירפא
 ,5 שטנערב

 זיא ,1870 ,לורפא ןעט1 םעד

 ןעריובעג ן'תמא ןא ףווא גרעבדירפ
 .ענלווו ןיא ןעראוועג

 טָאה ,רוהאו 18 ןוצ ,גנוי רהעז

 -עמא ןיא טרעדנאוועגסיוא גרעבדירפ

 -ניעּפ א ןעראוועג זיא רע ..עקיר

 רעד וצ טגנאלאב טָאה ןוא רעט

 .ןאונוי סרעטניעּפ וװָא דוהרעדָארב

 ןוא גנור רעטייברא ןיא דילגמימ ַא

 סיָאװ רעד ןעוו ןעראוועג גרעבדירפ
 שטנערב רעגוטציא רעד ,רָאבייל ווָא
 -רא ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה ,2

 .גנור רעטייב

 -דורפ וויא 1800 רהאי םעד ןופ
 -.אוצאס רעד ןופ דילנטימ א גרעב

 ןעוועג .יטראּפ רעשיטסיל ןוא רע

 לָארטנָאק 'ירעטעמעפ ןופ דילגטימ

 -טראּפעד ירעטעמעס ןופ ןוא עטימַָאק

 ןוא לָאמ עליפ .לָאמ עגינייא טנעמ
 -רא וצ טאגעלעד ךיוא ןעוועג רע
 .סנָאשנעװנַאק גניר רעטייב



 גניר רעטייברא ןיא רצנליוו ןופ ףלָאר יד

 ,43 .רב ,ןעהָאק רָאדיזיא

 ,םעדכָאנ ןערהאי עטשרע יוד ןיא

 ,םעדנירגעג ךיז טָאה "דנוב , רעד יוװ

 וד ןיא רעטייברא עשידוא ןעגעלפ
 ןוא טדעמש עשיליוּפ ןוא עשיוומיל

 -לעו וצ דיל א ןעגנוז ךאלטדעטש
= 

ּ 

 -ומ 'וו ראיטסאק יָאמ , ,שיסור ןיא

 ..טיטעווס עינַאמ

 -ַאּֿפ רהעו ןעוועג זיא ןוגוג רעד .

 רהעז ךיוא לעדיל סָאד ןוא רעלופ

 וד טקירדעגסווא טָאה סע .רעלוּמָאּפ

 ,ןעסאמ עש'דיא יד ןופ טיײקמירָא

 גנונעפָאה ןוא גנולפייווצראפ רעייז

 טעוו סאוו גנונדרָא רערעסעב ַא ףיוא

 .ףמאק ןערענָאיצולַאװער ךרוד ןעמוק |
 ."האוצ יד ןעסייהעג םָאה דיל סָאד

 דיל רעד ןופ ורעפ רעטשרע רעד
 ;ויא

 ןפסאנ ַא ןופ לצקניוװ ןיא טרָאד

 ,רעלצק
 -טסורב א טימ רעקנארק ַא טגיל

 "רצלהפפ

 ןהוז ןייו ןָא טגָאז ןאמ רעקנַארק רעד

 רעטכולפראפ רעד ןעגעג ןעפמעק וצ

 -וול לופ יוזוא טגניירב סאוו גנונדרָא

 .ןעד

 .מאק םוצ ןעפורעג טָאה ךיל סָאד

 זןוא דיל םעד טָא ןופ רבהמ רעד
 -קעס רעגיטציא רעד ,ןעהָאק רָאדיזוא

 דראָאב רעלאנָאיצַאנ רעד ןופ ראטער

 .גנֹור רעטייברא ןופ טרָאטקעריד ווָא
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 טַאטש םעד ןעטראד טערטראפ רע

 -עג טלהעוװרע זיא ןוא קרָאו ןיונ

 .10584 רהאי ןיא טמא םוצ ןעראוו

 ןיוש זוא טייצ רעגנאל א ראפ
 -ראפ רעד ןיא גיטעט ןהָאק רָאדיזיא

 רע .גניר רעטייברא ןופ גנוטלאוו
 רעלאנאיצַאנ רעד ןיא ןעוװעג זיא

 .1008 רהאי ןיא ןיוש עוויטוקעזקע

 -עג ראגָאז רע זיא 1909 רהאי ןיא
 רעטייברא ןופ ןאמרעשט-סייוו ןעוו

 ןעװעג רע זיא 1010 רהאו ןיא ,גניר

 -קעס 1011 רהאי ןיא ןוא ןאמרעשט

 .עטימָאק םויראטינאס ןופ ראטער

 רעד ןיא ןעוװעג רע זוא לָאמ ווווצ

 -האי וד ןיא ,עטימָאק ןָאשוטיטסנַאק

 -האי וד ןיא ןוא 1014-10195 ןער

 .1981-82 ןער

 זיא ןעהָאק סאוו ,טייצ רעד ןיא

 -אנ רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג

 םהיא זיא עוויטוקעזקע רעלאנָאוצ

 -נהעצ ןעריזינַאגרָא וצ ןעמוקעגסווא

 ןעװעג זיא סע .סעשטנערב רעגילד

 ףיש רעדעי' ןעוו ,ןערהאי יוד ןיא

 ןוא ןעטסידנוב עוינ ןעגניורב טגעלפ

 ןיא ןעפיול ןעגעלפ ןעטסידנוב יד

 | .גנֹור רעטייברא

 ןופ רעדנירג רעד זיא ןעהָאק

 ערעטלע ןופ שטנערב א ,48 שטנערב

 ןיילא ןהָאק .ןעטסידנוב רענליוו

 ןיא דילגטימ רעגיטעט א ןעוװעג זוא

 -עג זוא רע .ענליו ןיא "דנוב,

 .ןעטסידנוב עטשרע יד ןופ ןעוו

 רָאדיזוא זיא ןעראוועג ןעריובעג

 .18/0 רהאי ןיא ,ענליוו ןיא ןעהָאק

 ןוא טנערעלעג רע טָאה רהאי 17 זיב

 -עגנָא טָאה רע .ויולק סעליימאר

 ויב רועיש ןעטשרע םעד ןופ ןעביוה

 ןוא טגודנעעג טָאה ןוא ן'לאיחי יבר
 וצ .ןויצ-ןב יבר ייב רועיש ןעטצעל

 -ראפ א ןעראוועג רע זיא רהאי 7
 -ורּפ א ןעראוועג ויא רע ,רעניד

 | .קישטזאק

 גנוגעוװאב ערעגָאיצולַאװעו יוד

 -גוירא ךיוא רעבָא טָאה ענליוו ןיא

 טפור ןעמ סאוו יד טָא ןעגארקעג

 טימ ןעפאלקש , עקירעמא ןיא ָאד
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 -ַאה ןעפאלקש יד ."סרענלָאק עסייוו

 יהופ רעד רעטנוא טריטלָאװער ןעב

 ."ךנוב , ןופ גנור

 זוא רעכלעוו ,ןהָאק רָאדיזיא

 טפעשעג-זָאלג א ןיא ןעטַארטעגנוורא

 ַא ןערָאװעג זיא קושטזאקורפ סלא

 עניוז ."דנוב, ןופ דולגמימ רעגימעט

 -וּפָארק ןמלק ןעוועג ןענייז םינבר
 -ער עגיטעט ערעדנַא ןוא לאגעס ,ץונ

 .ןערענאיצולָאוװ

 -נורג רעד ייב ןעוועג זיא ןהָאק

 .1897 רהאו ןיא '"דנוב , ןופ גנוד

 -ורשעגנָא רע טָאה 1808 רהאו ןיא

 זיא סאוו ,'האוצ יד, דיל יד ןעב

 רהֹאו ןוא .רעלוּפַאּפ רהעז ןעראוועג

 -עמא ןיא ןעמוקעג רע ויא 9

 רָאּפ א ךיוא ןעװעג זיא רע .עקיר

 .דנאלסור ןיא טרוטסערא לָאמ

 -אוועג ןהָאק זיא עקירעמא ןוא

 רענאקירעמא רעד ןיא גיטעמ ןער

 זוא רָאנ םונ .גנוגעוואב רעטיוברא

 םעד ןופ רעדנורג יד ןופ ןעוועג רע

 סע ווו ,ןוא 48 שטנערב רענליוו

 א .,ןעראוועג טגייצעגנָא ןיוש ןוא

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ

 ךיוא זיא רע רָאנ ,גניר רעטמייברא

 ןעגוווצ עלא ןיא גימעט ןעוועג

 .גנוגעוואב רעטמייברא רעד ןופ

 א ראפ ןעוװעג ךיוא זיא ןהָאק

 רעד ןופ רעשודענעמ טויצ עגנאל

 .ןאונני (רעכאמ רעטופ) סרעירָאפ

 ךיוא רע טערטראפ טמא םעד טָא

 -בא עגוטצוא 'ד רעטנוא .טציא

 םמא רעד זיא ןעדנעטשמוא עניטסנוג

 ךיז טלהָאצאב ןוא רערעווש א רחעז

 .גונייוו רהחעז

 ןעבילבעג זֹיא ןהָאק רָאדיזיא
 רעגיטעט א עקירעמא ןיא ָאד ךיוא

 עלופ ראפ זוא ןוא טסילאוצָאס

 -ראפ רעד ןופ דילנמוס א ןערהאו

 ."סטרעוורָאּפ , | ןופ גנוטלַאװ

 ןייז ,ןהָאק אטרעב .סרמ ךיוא
 רחעז זויא ,ןורעטיולגאבסנעבעל עיורט

 ןוא יז .גנור רעטייברא ןיא ווימקא

 -וקעזקע רעד ןיא לָאמ עלופ ןעוועג

 יקסנעוװיא  .מ

 גיטעט ןעוועג ךיוא זיא ןוא עווימ
 ןופ סטנעמטראפעד ענעדישראפ ןיא
 .גנור רעטייברא

 307 ,רּב ,ןעהַאק םעס
 .רעקָארט א רָאג זיא ןעהָאק םעס

 ןעריובעג זיא רע :השעמ א טרעה
 -ּמעס ןעט8 םעד קָארמ ןיא ןעראוועג
 .1988 ,רעבמעטי

 רע זא טעטפיוהאב ןעהָאק טָאה

 .ענליו טימ תוכיוש עסיורג א עדארג

 ןופ טיוו טינ קָארט זיא סנעטשרע

 וצ טלעמש סנעטיווצ ןוא ,ענליוו

 ןוא ,ענליוו ןיא תבש ףיוא שיפ קָארט

 ןוא זַא ,םעס טעטפיוהאב ,סנעטירד

 -עגמורא ,עפסיוו א ָאד זיא קָארט

 -עזָא רעלופטכארפ א טימ טלעגניר

 ָאד זויא עפסיוו רעד ףיוא ןוא ער

 ןוא סָאלש םענעי ןופ ןוא סָאלש א

 -אורפ; טרהיפ סאוו ,לענוט א ָאד

 רעד ןוא ךיולג "עינעשטשבאאס עיואמ

 ןורא עמאס ןיא ,ןיורא לוש רענליוו

 .ןיירא שדוק

 -וולג רחיא טנעק טלווו ריא ביוא
 ,םונ זא ןוא ,השעמ רעד ןיא ןעב

 טמונ סרוקיּפא ןיוק ךיוא רהיא טעוו

 .ןייז

 ןעהָאק טָאה ענליו טימ רעבָא

 טָאה רע .תוכווש עסוורג א טרָאפ

 .רעדיינש א הויב טיובראעג ןעטרָאד

 א ןעראוועג רע זיא ענליו ןוא

 ןוא ןוא "דנוב ילַאמ, ןופ דילגטימ

 טרימסערא םהיוא ןעמ טָאה עגליוו

 -םארא ךיז רע טָאה ענליוו ןופ ןוא

 -עג ןוא .עקירעמא ןייק ןעזָאלעג



 גניר רצטייברא ןיא רצנלייו ןופ ףלָאר יר

 רעמיאַארַאק א םהיא טָאה ןעפלָאח

 -אק א ,קָארט ןופ עקאט ,וואטסורּפ

 טינ זיא טולב עש'ידיא רעבא םיאַאר

 .רעסאוו ןייק

 ןיא ,19008 ,טסוגוא ןעט18 םעד
 וינ ןיא ןעמוקעגנא םולשב םעכ

 ןופ גנודנורג רעד ךָאנ ןוא ,קראי

 -עג ןעטראד רע זיא 267 שטנערב
 -ראפ טָאה רע .דילגטימ א ןעראוו

 ןוא .רעממע ענעדושראפ ןעמונ

 רערושזערט ןעוועג זיא רע .שטנערב

 גנודרָאקער רהאי ףניפ ןוא רהאי 9
 .ראטערקעס

 ןוא גומעט ךיוא זיא ןעהַאק םעס

 רעד ןוא ןוא גנוגעוואב ןאינוי רעד

 .גנור רעטייברא ןופ גנוטלאווראפ

 ווא 1081 ןוא 1020 ןערהאו וד ןיא

 -עמעמעס ןופ דולגמימ א ןעוועג רע

 1082 רהאו ןיא ןוא לָארטנָאק יר

 ןערעוו וצ ןעביוהרעד ךיז רע טָאה
 -עוקע ירעמטעמעס ןופ דךילגטימ א

 .עוווטוק

 315 .רּב ,לענרַאק םוילושזד ,רד

 םייצ רעגנאל א ראפ

 ןוא טניואוועג לענרָאק

 .סטעזושטאסאמ

 .רד טָאה

 ,ךלופגנורּפס

 ןענַאמשעג זוא רע

 םעד ןיא ןעהייר עטשרעדאפ יד ןוא

 ןוא גניר רעטייברא ןייא ראפ ףמאק

 .עקירעמא

 -עג רע ויא סטעוושטאסאמ ןיא

 גיל רָאבייל ןופ רעיוב יד ןופ ןעוו
 -ונוואראפ רעד ךָאנ ךיילג טָאה ןוא

 -לָאהעג גניר רעטייברא ן'טומ גנוג

 רענליוו ןופ שטנערב א ןעדנירג ןעפ
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 ןיא טיילסדנַאל

 א הויא לענ

 סעיצידארמ

 -רָאק .רד .ןָאמסָאב
 רענליוו ןוא רענליוו

 .רעיוט םהיא ןענייז

 רָאטקָאד זיא ןעראוועג ןעריובעג
 רהאי 859 עירעטָאװ א טםימ לענרָאק

 -ראד טָאה רע .ענליו ןיא קירוצ

 -ושטוא ענעלסעמער א טגודנעעג ןעט

 -קעלע ןא ןעװעג זיא ןוא עשטשיל
 .ןעשירמ

 לענרָאק רָאטקָאד ווא ליפ רהעו

 טָאה רע ."דנוב, ןוא גיטעט ןעוועג

 .לאפרעביא םעד ןיא טגוליימאב ךיז

 רעד .ווצילָאמ ףיוא רעטייברא ןופ

 רעד סלא טסואוואב זיא לאפרעבוא

 -עג ווא סע .לאפרעבוא ?גָאב ןאפ,

 ןאפ! ןעמָאנ ן'טומ רענייא ןעװ

 -ארפ ןעבעגעגסוורא טָאה סָאװ ,"גָאב

 -אלקָארּפ יד .רעפראוו עיצַאמַאלק

 םריטסערא ןענייז רעפראוו עיצאמ

 -עג טיורפאב ןעניוז ןוא ןעראוועג

 .מווברא ןופ ןעראוו

 -עג טָאה לענרָאק רָאטקָאד סָאװ

 םייו יו ןוא השעמ תעשב ןָאט

 ןַאפפ רעד ןיא גנוגולייטאב ןייז

 ןעגעו ,ןעװעג זוא רועפא ?גָאב

 וא רעבָא ,עורָאטסיה יד טגייווש םעד
 טָאה תוכויש א םהיא טימ טָאה סָאד
 א רענויז רענווא ןערוואוושעג
 ןוא דרָאב סנעדייב ייב דנוורפ

 ןענווו תואפ ןוא דרעב יד) תואפ

 .(ענליוו ןיא ןעבילבעג

 -עג אמתסמ טָאה סָאוו ,סוולושזד
 ךיוא טָאה ,ענליוו ןיא לעדוי ןעפייה

 ךיז טָאה רע .רעטילימ ןיא טנידעג
 ןוא ןעמָאקלָאפראפ רעבא טלָאװעג טונ

 ווא ןוא עסינמנעק עשירעטילימ

 ןיא ןעפָאלטנא עבשזולפס ןופ ךיילג
 -ויצ רעסעב ךיז ןענרעל וצ עקירעמא

 -יׂש א .ןעסוש רעדייא ,ןעסיוור רענ

 ןעבילבעג לענרַאק רעבָא זיא רעס

 .רָאטקָאד א גידנעייז ךיוא

 .רד ךיז טָאה סטעזושטאסאמ ןיא

 רעד ןיא טגילויטַאב ווימקַא לענרָאק
 ווא רע .גנוגעוואב רעשיטסולאיצָאס

 ראפ טַאדידנַאק א לָאמ ליפ ןעוועג
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 -ָאס םעד ףיוא רעטסע ענעדישראפ

 .טעקיט ןעשיטסילאיצ

 -קָאד וצ רעבָא טהיצ רָאטקָאד א

 קראי ןינ ןיא גידנעמוק ןוא םיריוט

 טלעטשעגסיורא לענרָאק רָאטקָאד טָאה

 -עד לעקידעמ ןיא רוטאדידנַאק ןייז

 ןיא .גניר רעטייברא ןופ טנעמטראּפ

 ןעראוועג טלהעװרע רע זיא 1

 -רא ןופ טנעמטראּפעד לאקידעמ ןיא

 -עג ןעטרָאד וויא רע .גנור רעטייב

 ,רהָאו א ךָאנ ,רעציזרָאפ-עציוװ ןעראוו

 -ודעמ ןיא טכארבראפ רע טָאה ,9

 -יזרָאפ-עציו סלא טנעמטראּפעד לעק

 -עג ןיוש רע זיא 1088 ןיא ןוא רעצ

 רעציזראפ רעד ןעראוו
 .טנעמטראּפעד לעקידעמ

 ,425 .רב ,ץאק ןאמייח .רד

 םעד טימ

 ןעדנובראפ זיא ץאק

 ןיא עיצולאווער א ןעכאמ

 .807 שטנערב

 ,ןעמונראפ ךיז טָאה ץאק .ה .רד/ -
 וװ ,רעגינייו טםינ ןוא רהעמ טינ

 -ַארימ, רעד וצ עדנע ןַא ןעכַאמ וצ
 ןוא גנודלָאג .מ ןופ הלשממ "רעשינ

 -סאה א רהעז זיא רע .ןירושי .ו

 טרחיפעגנא גיטסאה טָאה ןוא רעגיט

 ,ףמאק םעד

 הלשממ ענרעזויא-"עשינאריט , יד

 -ראפ זיא ןירושי ןוא גנידלָאג ןופ

 -טעק ןיוז טימ ץאק .רד .ןעבילב

 טלייטעגּפא ךיזו טָאה יימרא עדנעפ

 ןא טעדנירגעג ןוא 907 שטנערב ןופ

 -- ןוולא ךיז ראפ .עירעּפמיא ,

 .818 שטנערב םעד

 -עג טונ גנאל רעבָא טָאה סע

 ןופ לאשראמדלעפ רעד ןוא טרעיוד

 "עירעּפמוא רעגיגנעהּפָאננאה רעד

 עיציזָאּפ עכיוה ןייז ןעזָאלראפ טָאה

 -קעפרעבירא טזומעג ךיז טָאה ןוא

 -- ,שטנערב רעדנא ןא ןיא ןעל

 .898 שטנערב

 -םומ א ןעוװועג זיא ץַאק .ה .רד
 -ָאטש רעקראי וינ םעד ןופ דילג

 .ה ןופ ןעמָאנ

 וצ ךווראפ א
 רעגליוו

 .םעד טָא ןופ

 יטסנעוויא = .מ

 ןוא טעטיטָאק סנאיצאזינַאגרָא ןעשיט

 -טימ א 1080-1988 ןעוװאי יד ןיא

 -עד סיווריוס לעשָאס םעד ןופ דילג
 .טנעמטראּפ

 573 .רֵּב ,ףַאנָאה יאול

 א רענעריובעג א זיא ףאגָאר .?

 -אב לענוגורא טָאה רע  .רענליוו

 ,80/ שטנערב רענליו םוצ טגנאל

 ץַאק .ה .וד טימ ןעמאווצ רעבָא
 שטנערב ןופ רעדילגטימ ערעדנַא ןוא

 רעד ןעגעג ?טריטלָאװער, רע טָאה

 ןופ ?עיצארטסינימדא רעדנעשרעה ,
 -וז טימ ןעמאווצ טָאה ןוא שטנערב

 -וזוינַאגרא ןעפלָאהעג רעפמעקטימ ענ

 טצעי ויא רע ואוו ,0/8 שטנערב ןער

 .דולגטימ רעגיטעט א

 ןעװעג ןערהאי עליפ זיא הףאגאר

 807 .רב ןיא דילגטימ רעוװויטקַא ןַא

 ףיולראפ ןיא ןעמונראפ טָאה ןוא

 ןופ טמא םעד רהאי עגינייא ןופ

 .ראטערקעפ לָאקָאטָארּפ

 זוא 1012:1018 רהאי םעד ןיא

 -רא רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג רע

 .עטימָאק לָארטנַאק גניר רעטייב

 ,43 .רב ןעזָאר םיאול

 (ףָאמזָאר בייל דוד)
 -עג ןערָאבעג זיא ןעזָאר סואול = |
 ..1870 רהָאו ןיא ,ענליוו ןיא ןערָאװ

 ענליו ןיא ןעװעג הזיא רע
 רע ןוא ךיירט םייב רעילומ  ַא

 ןעלענָאיסעפָארּפ םוצ טגנַאלַאב טָאה

 -לעוו ןופ ,סעראילומ ןופ ןייאראפ

 רעגיטעט א ןעוװעג ויא רע ןעכ

 .רעומ

 ןעמוקעג רע זיא עקירעמא ןיא

 -אוועג ןוא ןוא 1002 רהאי ןיא

 961 לאקָאל ןיא דילגטימ א ןער
 .ןאונוי (סרעלאמ) סרעטניופ

 רעדנירג יד ןופ רענייא זיא רע

 -ווברא 48 שטנערב רענליוו ןופ

 -קַא ןַא ווא רע ןָאו ,גננו רעט
 ַא רע זיא טצעי ןוא רעוט רעוויט
 גניר ערעמייברא רעד ןופ דילגטימ
 .עטימָאק לָארטנַאק ירעטעמעס
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 גניר רצטייברא ןיא רצנליוו ןופ צלָאר יד

 .43 .רב ,ָאריּפַאש ףסוי םהרבא

 םחרבא
 ןיא ןעסייהעג

 ואשוד רע טסייה
 א

 רע טָאה אריפאש ףסוי
 -ןיִג ןוא ָאד ,ענליוו

 ,אריּפאש קראו

 ר

 ,ואשזד זיא ןעראוועג ןעריובעג

 ןוא ,ףסוי םהרבא ןעסייהעג טָאה סאוו
 טגָאז ווזא .1881 רהאי ןיא ,ענליוו

 רעבא ןעגאז ערעדנא .ןוולא ואשוד

 ןעריובעג רעהירפ ךָאנ זיא רע זא

 .ןעראוועג

 ןיא ןעוועג זיא ףסוי םהרבא זא

 -נָא ךיז ןעמ ןעק ,טסידנוב א ענליוו

 רעטייברא עטסוימ יד .ןעסיוטש

 ענעזעוועג ןענייז רעדילגמומ גניר

 .ןעטסידנוב

 ףסוי םהרבא זיא עקירעמא ןיא

 טָאה רע .1008 רהאי ןיא ןעמוקעג

 טָאה ןוא טריזינאקירעמא ךיילג ךיז
 .ואשוד ןעבעגעג ןעמָאנ א ךיז

 רהאי ןיא ןעוועג ןזיא ָארוּפאש
 -נָאק ירעמעמעס ןופ דילגמימ א 6

 1980 רהָאי ןיא .עטימָאק לארט
 ןופ דילגמימ א ןעראוועג רע זיא

 עטצעל וד ראפ .סיווריוס ?לעשָאס
 ן'טימ ןעדנובראפ רע זיא רהאו רָאפ

 רהאו רָאּפ א זיא רע .טנעמטראּפעד
 .טנעמטראּפעד ןופ רעציוראפ ןעוועג

 ,367 .רכ ,אריפאש ןרהא

 .רענליוו רע'תמא ןא זיא אריפאש

 -15 םעד ןעראוועג ןעראבעג זיא רע

 -עג .עגלווו ןיא ,1882 ,לורּפא ןעט

 ענלַאשטַאנ ס'וועראזַאל ןיא טנערעל
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 ןיא ןוא ענליו ןיא עשטשילישטוא

 ןיא רעכאמ עקשטנעה א ןעראוועג

 -נוב א ןעוועג זיא רע זא  .ענליוו

 .ךילריטַאנ זיא טסיד

 -עמא ןיא אריּפאש זיא ןעמוקעגנָא

 א ןעװעג .1904 רהאו ןיא עקיר

 ןעראוועג .קראו ןינ ןיא רהאי רָאּפ

 .ברא 48 שטנערב ןופ דילגטומ א

 1909 רהאי ןיא .1006 ןיא גניר

 ןיא ןערהָאפעגקעװא אריפאש ןוא

 ךיז טָאה ןוא .5 .נ ,ליװסרעוװָאלג

 .ברא 18 שטנערב ןוא טרירעפסנַארט
 רע טָאה ?ליוװסרעװָאלג ןוא  .גניר

 עקשטנעה סלא טגיטפעשַאב ךיוא ךיז

 .רעבאמ

 -קירוצ ָאריּפאש ןיא 1920 ןיא

 טָאה רע .קראו וינ ןיא ןעמוקעג

 90/ שטנערב וצ טרירעפסנארט ךיו

 ןעועג זוא רע ואוו ,גניר רעטייברא

 ןופ ףיולראפ ןיא ראטערקעס ץנאניפ

 .רהָאו בלאה א ןוא סקעז

 -עג ָארוּפאש זיא קראו ןינ ןיא

 גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא גיטעט ןערָאװ

 ,רהאי יויוצ ראפ .גניר .ברא ןופ

 ראמערקעפ ןעוועג רע זיא 7

 ויא רעהכָאנ ,לָארטנָאק ירעטעמעס ןופ -
 ,עטימָאק סםיפָא רעד ןיא ןיירא רע

 -מםומ א ןעװעג זיא רע רעכלעוו ןיא

 9 ראפ .1981 זיב 1998 ןופ דילג

 רע זיא 1088 ויב 1081 ןופ ,רהאי

 .עטומָאק ּפמעק ןיא ןעוועג



 .ירושי םיסעי

 ,גנוגעװַאב ןָאיבי דײרט רעד ץט רעוט רענליוו

 רעשידיא רעסיורג רעד קנַאד ַא

 ,אקירעמַא ךָאנ עיצארגומיא ןעסַאמ

 ןעפורג עסיורג וד סָאװ ,םעד קנַאד ַא

 -רעבירַא ןעבָאה ןעטנארגימיא עשידיא

 עגירהָאו-גנַאל וד ךיז טומ טלעקעּפעג

 ערענָאיצולָאװער ןוא ןעגנורהַאפרע

 ,ןעמייה עטלַא ערעייז ןופ סעיצידַארט

 רעשידיא רעד ףיוא ןעגנולעג זיא

 ַאזַא ןעיובפיוא אקירעמַא ןוא סַאג

 -ךיורט עגיטסולפמטַאק ןוא עגיזיר

 .גנוגעוואב ןָאינוו

 -נעמש ןעבָאה סנָאינוי עשידיא יד

 -עג גודנעטש ןעבָאה ,טפמעקעג גיד

 -עסעב ,ןעגנוגנודאב ערעסעב טרעדָאפ

 עלַא ןעבָאה ןוא ןעגנולדנַאהַאב ער

 םרהיפעגכרוד עפמעק ערעייז לָאמ |
 | .ךיירגיז

 וצ ןעמוקעגנָא ווא גנורג טינ

 -ארטס ענענואוועג עלַא יד ןערעבָארע

 -רענע ,הומ ליפ .סעוציזָאּפ עשיגעט
 ךיו טָאה טייקגיליװרעפּפָא ןוא עיג

 ןעזיד ןיא ןערעפיל וצ טגיטיונעג

 -תונשקע ןוא קרַאטש .ףמַאק-ןעסַאלק

 ,ר .א 43 ,רב ,סמארבייא רעיימ

 דילגטימ ַא זיא סמארבייא רעיימ

 -נוי סרעקריָאװ סדוג טינ רעד ןופ

 -נָא ןעװיטקַא ןַא טמענ רע .ןָאו
 רעד ןופ טפאשרערהיפ רעד ןיא לייט

 -עגנָא ןַא ןעװעג ויא ןוא ןָאינוו

 סָאװ קיירטס םעד ןיא רוגיפ ענהעז

 קורוצ גנַאל טינ םָאה ןָאינוו ןייו

 .טרהופעגנָא

 45 .רב רענליוו םוצ טגנַאלַאב רע

 רַאפ ויא רע ןואוו ,גניר רעמייברַא

 רע .רעטערקעס רהָאי 91 עטצעל יד
 רענליוו םעד ןוא גיטעט ןעוועג זיא
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 יד ןעוועג ןענייז טרעטוברַאפ גיד

 -ראמטש גידריווקרעמ ַא .םיטַאבעלַאב

 רעבָא ןעבָאה דנאטשרעדיו ןעק

 עכלעוו רעטייברַא יד ןעויוועגסיורא

 עויד ןיא ןערָאװעג טרהיפעג ןענייז

 -גוהעפ וד קנַאד ַא רָאנ ןוא תומחלמ

 טעטולַאיָאל ןוא טייקכילרהע ,ןעטייק
 ןעגנולעג ויא ןעלַארענעג ערעייז ןופ

 -ווָאֹּפ עגוטכיוו יד ןעגיטסעפאב וצ
 רעד ןיא ןעמענרַאפ ייז סָאװ סעיצ
 -אב-רעטייברַא רענאקירעמַא רעצנַאג
 ,גנוגעוו

 -ַארענעג עכיורלהָאצ יד ןעשיווצ

 רעשידיא רעד ןופ רעיוב ןוא ןעל

 ךיז ןעבָאה גנוגעוואב ןָאינוי-דיירט

 .םיילסדנאל רענליוו ןענופעג ךיוא

 -ענ יד םורָאד ןענעכייצרַאפ רימ

 ןָאונוי-דיירט רענליו יד ןופ ןעמ

 זנוא ןענייז עכלעוו רעוט גנוגעוואב

 -ומוא ביוא .עכלעזַא סלַא טנַאקַאב

 זיא ןערָאװעג ןעזָאלעגסווא זוא רעצ
 ןערָאװעג ןָאמעג טינ רעכיז סָאד
 .ךילטכיובַא

 טקישעג ןוא ןוא טעטימָאק ףילער
 חולש סלַא 1991 רהָאי ןיא ןערָאװעג

 עליפ ןעמונרַאפ טָאה רע .ענליוו ךָאנ

 רעטייברַא ענעדיישראפ ןוא רעטמע

 .ןעטעטימָאק סגנוטלַאװראפ גנור

 ,367 .רב ,קַאב םחרכא

 -ָאועג ןערָאבעג זיא קַאב םהרבא

 -רָאד ןעוועג זוא ןוא ענליוו ןיא ןער
 טָאה רע .רעכַאמ-ןעסָאריּפַאּפ ַא ןעט

 ןיא ליײטנָא ןעגיטכומט ַא ןעמונעג

 רעכַאמ-ןעסָאריּפַאפ יד ןופ עפמעק עלא

 .ענליוו ןיא



 גנוגעראב ןֿאינוי דיירט רעד ןיא רנוט רטנליוו

 רע זיא אקירעמַא ןוא גודנעמוק

 -ומַאּפ סלַא טגיטפעשאב ןעוװעג ךיוא

 -עט ןערָאװעג זיא ןוא רעכַאמ-ןעסָאר |

 רעכַאמ ןעסָארוּפַאּפ רעד ןיא גימ

 רעהכאנ זיא רע רעכלעוו ןופ ןָאינוו

 -עהעזעגנָא ןַא ןעוועג גנַאל ןערהָאי
 א ךָאנ טיס ןענַאוצ רערהיפ רענ

 .לעגוט .מ ,רענליוו

 ןָאונוו ןייז םומ גנודניבראפ ןיא

 רעװיטקַא ןַא ןעוװעג ךווא רע ןוא

 עשידיא עטגינווארַאפ וד ןיא רעוט

 8 ןעוועג זיא רע .ןעטפאשקרעוועג

 ן'ססָא "סטרעװרָאפ, ןופ ךילגטימ
 ךולגטימ ךיוא םייצ עסיוועג ַא ןוא

 סגנוטלאווראפ "סטרעוורָאפ, םעד ןופ

 .טַאר
 -עג רע זיא גניר רעמייברא ןיא

 .רב רענליוו ןופ דילגטימ ַא ןערָאװ

 -עפסנארט רעהכאנ ךיז טָאה ןוא 8

 .ר .א 867 .רב רענליוו ןיא טריר

 -הָאו ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא רע

 "?סמרעוורָאפ,ג םעד טומ גנַאל ןער

 "סםטרעוװרָאפ, ןיא דעטלעטשעגנָא סלַא

 -קָא ןעט18 םעד ןעברָאטשעג .גנידליב

 .1931 ,רעבָאט

 .* .א 43 .רפ ,ןָאטנעלײב טעס

 ץענליוו ןיא טָאה ןָאסנעליב םעס

 -עטש-ןעשַאמָאק רעד עישוהי ןסייהעג

 טסואוואב ןעוועג רע זוא יוזַא .רעפ

 ןוא ןעזוירק עשיטסידנוב יד ןיא

 -ַאז ףיוא עשוריב רענליוו רעד ףיוא
 רענייא ןעוועג זיא רע סָאג רענלַאװ

 רעד ןופ רעוט עטסגוטכיו ּוד ןופ
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 ןעשיוצ גנוגעוואב רעשידרערעטנוא

 -עג ווא ןוא רעפעטש ןעשַאמַאק וד
 -ונא רעגיטעמ סלַא טסואוואב ןעוו

 רעדייא גנוגעוואב רעד ןיא רָאטַאט

 -ָאהעג טעדנורגעג זיא "דנוב , רעד
 טצענערגאב םינ ךיו טָאה רע .ןעו

 םענעגייא ןייז ןיא עדנַאגַאּפָארּפ םימ

 ערעדנַא ןוא טריטיגַא טָאה רָאנ ,ךַאפ

 ,סדיורט
 ןעמוקעג רע זיא אקירעמַא ןיא

 ןערָאװעג דלַאב ויא ןוא 1001 ןיא
 .ןעווורק עשיטסידנוב יוד ןיא גוטעט
 -יורעּפא סקואלק א ןעראוועג זיא רע

 ןיא וויטקַא ןערָאװעג זיא ןוא רָאט

 טָאה רע .ןָאינוו סרעקייטקוָאלק רעד

 -נוי רעד ןופ עפמעק עלַא טכַאמעגטימ

 -םיה םעד ךָאנ 1010 ןיא ןוא ןָאו

 טלהעוװורע רע ויא קיורטס ןעשירָאט

 ןוא טנעגַא סטפעשעג סלַא ןערָאװעג
 מומ ןעטלַאהעגנָא טמַא ןעזיד טָאה

 ןוא .רהָאי עכולטע עשביה עדריוו

 םעד ןופ טרונגיזער רע םָאה 6

 ןעיירט ַא ןעבילברַאפ זיא ןוא טמַא

 ריירט רענעבעגרעביא ןוא
 ווא רע

 טסינָאינוו
 -םימ ַא .טסילַאוצָאס ןוא

 "ן'ססַא טטרעװרָאפ, רעד ןופ ךילג

 טעטימָאק ןעשיטדָאטש םעד ןיא ןוא

 ןעשיטסילַאוצָאס ןעשידיא םעד ןופ

 רענליוו םוצ טגנַאלַאב רע .דנַאבראפ

 .גוטעט זיא רע ואוו .ר .ַא 42 .רב

 ,401 .רּב ,גנידולָאג טקַאמ

 ןופ רעצעז ַא זוא גנידלָאג סקַאמ

 -פעשאב טצעי זיא ןוא םייה רעד

 ."סטרעוורָאפ , ןיא רעצעז סלָא םגימ

ָ 
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 רעד ןופ דילגטימס ַא זיא רע

 לַאקָאל ןָאונוו רעצעזמפירש רעשידוא
 -םומ רעגימעמ ַא זוא רע ואו ,8

 ןָאונוו רעד ןיא .רעוט ןוא דילג

 ַא ןיא טריזילַאיצעּפס ךיז רע טָאה

 -ווז סע ןעבַאגפווא סעמעוו טעטימָאק

 -וטש וצ ןעלטומ ןעפַאש וצ -- ןענ

 -עז עקנארק ןוא עדנעדייל-םיונ ןעצ

 רהָאו 10 ןופ ףיולרַאפ ןיא  .רעצ

 ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא טייצ

 טעטימָאק דנָאפ וסנעשודריומע ןעזיד

 -ַאש וצ ןעפלָאהעגטימ ליפ טָאה ןוא

 -גומענרעטנוא ענעדיישראפ ךרוד ןעפ

 .ןעראלַאד טנעזיוט עגילדנהחעצ ןעג

 רענליוו ןוא דולגמומ ַא זיא רע

 וד ןופ רענויא זיא ,.ר .א 207 .רב

 ןיא טָאה ןוא שטנערב ןופ רעדנירג

 -ביו ןעמונרַאפ ןעמייצ ענעדיישראפ

 רעלַאנָאוצַאנ רעד ןוא רעטמע עגיט

 רע .גניר רעטייברַא ןופ גנוטלַאוװראפ

 ןעטגינווארַאפ םעד ןיא גיטעמ זיא

 ַא ןוא ,םעטימָאק ספלוה רענליוו

 רעשיטסולַאוצָאס רעד ןופ דולגמימ

 ךילגמומ ַא ךווא זיא ןוא 'ימרַאּפ

 ."ן'ססַא סטרעוורָאפ , ןופ

 ,גרעבזניג (לאפר) ףלָאדור
 ,8017 .רב

 ןעועג זיא גרעבזנוג הלָאדור

 רעויפטקַא ןַא קורוצ גנַאל ןערהָאו

 טָאה ןוא גניר רעטייברַא ןיא רעוט

 ןעמונרַאֿפ ןעמייצ ענעדיישרַאפ ןיא

 -ַאנָאוצַאנ רעד ןיא רעטמע עגיטכיוו

 .גנור רעטייברַא ןופ גנוטלאווראפ רעל

 ןוא רע סָאװ םעד רעסיוא רעבָא

 .ר .א ןיא רעוט רעגיטעט ַא ןעוועג

 רעד ןוא גימעמ ןעוװװעג ךיוא רע זיא

 ווא רע .גנוגעוואב ןָאינוו דיירט

 ןופ ךולגטימ ַא גנַאל-ןערהָאי ןעוועג
 ַא ווא ןוא ןָאונוי סרעטנייּפ רעד

 -לעטשעגנָא ןַא ןעוועג טיוצ עסיוועג

 גידנעמעגרַאפ ןָאינוי רעד ןיא רעט

 ,טנעגַא סטפעשעג ןופ טמא םעד

 -ויב עטאווורּפ ןיא רע זיא טצעו
 -גארב סרעטנויּפ רעד ןיא עקַאט סענ

 ךולגמומ ַא גודנעיוז זיא ןוא עשז

 ןַא .ר .א 26/ שטנערב רענליוו ןופ

 ןירוׂשי םימפי

 ,שטנערב םעד ןיא רעוט רעװיטקַא

 סלַא טרולָאטסנוא טָאה רע ןעכלעוו
 .היטוקעזקע .צאנ רעד ןופ דילגטימ

 .1900 ןיא ץעטימָאק

 ,307 .רֹב ,זַאלג היבוט

 -עג ןערָאבעג זיא זַאלְג היבוט

 ,ולוי ןעט98 םעד ענליוו ןיא ןערָאװ
8. 

 -עלעג ךיז רע טָאה רהָאו 10 זוב

 רעהכאנ .ווולק ם'ננאג ןיא טנער

 טָאה ןוא ןערהָאפעגקעװַא רע זיא

 רעקדָאבַאלס רעד ןיא טנערעלעג ךיז

 -ורֲא רע וויא רהָאו 18 ןצ .הבושו

 רעד ןוא סעקינ רסומ יוד וצ רעב

 טנערעלעג ךיז רע טָאה טיוצ רעבלעז

 -ַאר רעד ןיא רעבירַא ויא ,הטוחש

 .םייח-ץפח םעד רעטנוא הבושי רעניד

 -ץפחה ןופ סולפנווא םעד רעטנוא

  -עגנָא רע טָאה ךאלקינייא ס'מייח
 .םיננציח םירפס ןענעייל ןעגנַאפ

 -אב ןוא ענליוו ןוא קורוצ ןעמוקעג

 ,רעטייברַא ןַא ןערעו וצ ןעסָאלש
 רעקורד םעד ןעבילקעגסווא טָאה ןוא

 .רעצעז סלַא ךַאפ

 .םימ רענייז ךורב רעטשרע רעד

 -עג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא עיגילער רעד

 םָאה רע ןעוו ,טכַאנ גָאטיורפ ןעסיוו

 ס'רעדנובנויא ןיא ןעמוק טלחעפרַאפ

 טָאה סָאד .תבש תלבק וצ זיולק

 ןערעטלע ענייז רעצ ליפ טפאשראפ

 ויז לייוו ,םיללּפתמ עגירעביא עלַא ןוא

 ןוייז וצ טניואוועגוצ ןעוועג ןענייז

 | .הנוגנ

 -עג רע וויא ,ןָא םיוצ רענעו ןופ

 רעשיטסוידנוב רעד ןיא גיטעט ןערָאוװ

 ןעטָארטעגנוירא זוא רע  .גנוגעוואב
 -עגנָא ,דַאורטַא יָאװעיַאב םעד ןיא
 -עג ,עשזריב יד ןעכוזאב ןעביוה
 עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזורַאֿפ עמייה

 -םַאלפ טימ ןעטָארטעגסיורא ויא רע

 גנע גידנעיוו .סעדער עגידרעייפ

 ןעטיוקגיטעט עלַא טימ ןעדנובראפ

 ףָאמ ערערהעמ רע זיא "דנוב, ןופ
 ןעסעזעג זיא ןוא טריטסערַא ןעוועג

 .עמרומ רעלָאקָאטנא רעד ןיא



 ןָאינוי ריירט רעד ןיא רפוט רענליוו

 ןוא סינגווארע עטסקרַאטש יד
 זיא ןעבעל ןערעגָאיצולָאװער ןייז
 ,1008 רעבָאטקָא ןעט20 םעד ןעוועג

 ןופ ןעטַאדלָאס וצ גידנעדער ןעוו

 -לַאװַאז ףיוא קלָאּפ ןעקציאָארט םעד
 ַא ןעמוקעגנָא גנולצולּפ זוא ,סַאג רענ

 -גרובנערָא םעד ןופ ןעטַאדלָאס עטָאר

 -מםידנַאב רענוולק א ןוא קלָאּפ ןעקפ

 .ןעסיש וצ ןעליופאב טָאה רעציפָא

 ,יירעסיש רעזיד ןופ טַאטלוזער סלַא

 ,םירבח 13 ןערָאװעג ןעסָאשרעד ןענייז

 ךיילג ןעברָאמשעג ןענווז עכנַאמ

 -ודוא ןיא עגונווא ןוא ץַאלּפ ן'פווא

 םענווא .(שדקה) לַאמויפסָאה ןעש |

 .ןוולַא רע טָאה ענעסָאשרעד וד ןופ

 סעצוולּפ ענווז ףיוא ןעגָארטעגקעװַא
 .שדקה ןוא

 ףווא טָאה גנוריסַאּפ עצנאג יד

 -נווא ןעקרַאמש ַאוַא טכַאמעג םהיא

 עצנאג ןופ ףֹוולרֲאּפ ןיא זַא ,קורד

 .ןַא ןיא ןעוװעג רע ויא געט יירד
 ןעוווסלואוונָאק ןוא ןעטגערעגפיוא

 -ולומ ןופ םורבח עגיניוא .דנַאטשוצ

 -אב םהיא ןעבָאה טעטימָאק ןעשירעט

 -גורא טזומעג רעבָא ןעבָאה ייז ,טכוז

 -גומ עשירעטילימ ץרעייז ןעמענרעט

 םינ ייז רע טָאה טינ זַא -- ןעריד

 -ָאטקָא עדנע זיב .ןעקוקנָא טלָאװעג

 -חָאפעגקעװַא זיא רע ןעוו 1907 רעב

 עצנאג יד רע זיא ,אקירעמַא ןיא ןער

 רעד טםימ ןעדנובראפ ןעוװעג םייצ

 סָאװ גָאט ןעטצעל םעד ןוא גנוגעוואב

 טָאה ענלווו ןיא טכארבראפ טָאה רע

 ַא טקורדעגּפָא ןוא טצעועגפווא רע

 .קורד ס'םָאר ןיא עיצַאמַאלקַארּפ

 זוא אקירעמַא ןיא גודנעמוקנָא

 לַאקָאל ןיא ךילגטימ ַא ןערָאװעג רע

 .ןָאונוו רעצעוטפירש עשודוא 9

 ןערָאװעג רע זיא ןָאינוו רעד ןיא

 -רָאד טָאה רע .ןהעזעגנָא ןוא וויטקַא

 יו ,רעטסע עגיטכיוו ןעמונרַאפ ןעט

 לָאמ 4 ןעוועג ,רעטערקעס לָאקָאטָארּפ

 ןעמונרַאפ טָאה ןוא טנעדיזערּפ-עציוו

 -ערּפ ןופ טמא ןעטסכעה םעד לָאמ 4

 .ןָאונוי רעד ןופ טנעדיז

 -ווא זַא ,טנַאסערעטניא זיא סע

 977 בנוגטיואב

 ַא ןעװעג זיא רע סָאװ ,םעד רעס

  סָאװ םעד רעסיווא ,טסידנוב רעגיטעט
 ךיוא טצעי זיא ןוא ןעוװעג זיא רע

 רעשיטסינָאונוו - דיירט רעגיטכיוו ַא

 עצנַאג ןעוװעג ךיוא רע זיא ,רעוט

 רעד ןיא טסירָאכ ַא ןענָאזעס ייווצ

 ,ארעּפָא ןאטמילאּפָארטעמ רעקרָאו ןינ

 ןענָאעס יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 .1911-10 ןוא 1010-11 ןופ

 ןערהָאו 1211 עטצעל וד רַאפ

 .רב רענליוו ןופ דילגטומ ַא רע ווא

 וד רַאפ ןוא גניר רעטייברַא 7

 ןינ ןיא רעצעז ַא רהָאו 90 עטצעל

 ."גָאט , רעקרָאי

 ,טרעּפלָאװ .ג ריאמ
 ר .5* 90 .רב |

 ןערָאבעג זיא טרעפלָאװ .ג ריאמ

 .1874 ןעט9 טסוגווא ןערָאוװעג

 יַאק ַא ןעװעג רע זוא ענליוו ןיא

 ווא 1800 ןיא ןוא רעפעטש ןעשַאמ

 ןאוו ןָאדנַאל ךָאנ ןערהָאפעגקעװַא רע

 רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע
 -לעוו ןופ ,ןָאינוי רעפעטש ןעשַאמַאק

 רהָאו עכולטע ןעוװועג זיא רע רעכ
 ,.רעטערקעס

 ןעמוקעג רע זוא אקירעמַא ןיא

 -עפסנארמ ךיז םָאה ןוא 1008 ןיא

 -ריָאו הוש ןוא טוב רעד וצ טריר

 .סַאמ ,ןַאטקָארב ןיא ןָאונוי סרעק

 רעניואוונייא ןַא רע ויא 1010 טייצ

 ןוטקַא זיא רע ואוו ,קרָאו ןינ ןיא

 .גנוגעוואב ןָאינוו ךוורמ רעד ןיא

 רע זיא 1911--1011 ןערהָאו יד ןיא

 וד ןופ רעטערקעס ףלוהעג ןעוועג

 .ןעמפאשקרעוועג עשידוא עטגונווארַאפ

 -רעילעדנעש יוד טריזינַאגרָא טָאה רע

 -לַאװרַאפ ןעוועג זיא ןוא רעטייברַא

 מָאה רע .ןָאינוי רעזיד ןופ רעט

 ןופ 468 לַאקָאל טריזינַאגרָא ךיוא

 ןָאונוי סרעקריָאװ הוש ןוא טוב רעד

 ןוא ןעװעג ווא רע רעכלעוו ןיא

 -רַאפ טםייצ רהָאו 4 ןופ ףיולרַאפ
 -ָאװעג רע זיא 1990 ןיא .רעטלַאװ
 -רעצלעס רעד ןופ רעטלַאוורַאפ ןער

 ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןָאונוו רעכַאמ



978 

 1020 ןופ .1090 ויב טמַא ןעזיד

 ןעדנובראפ ןעוועג רע ווא 1088 ויב

 םעד טימ

 רעד ןיא רעטלעטש

 רע ווא 1999 ןופ ןוא עדייבעג

 ןופ רעטלַאװראפ ןערָאװעג רעדיוו

 .ןָאונוו רעכַאמ רעצלעס רעד

 -עציוו לָאמ יירד ןעוװעג זיא רע

 יד ןופ רעציזרַאפ

 ערערהעמ ןוא ןעטפאשקרעוועג עשיד

 .עויטוקעוקע רעד ןופ דילגמימ לָאמ

 -עט ַא ךיוא רע זיא םעד רעסווא

 ,גנור רעמייברא ןיא רעוט רעגימ

 96 שטנערב ןופ דילגמימ ַא גודנעיוז

 .גנור רעמייברא

 -"סטרעוורָאפ ,

 ,43 רב ,ןייטשניײוװ ריאמ

 .ןוא ןעוועג זיא ןיוטשנייוו רעיימ
 -זַאקירּפ סלַא טגימפעשאב ענליוו

 ַא ןיא טייברַאעג טָאה ןוא קישטש

 .ןעהָאק רָאדיזיא טימ ןעמַאזוצ םָארק

 ןיא טעדנירגעג סָאד ןעבָאה עדייב ייז

 ןווארַאפ ַא 1896 רהָאי ןיא ענליוו

 טָאה ענליוו .סעקושטשוַאקירּפ ןופ

 גודנערהָאפ 1000 ןיא ןעזָאלרַאפ רע

 רע זיא ןעטרָאד ןופ ןוא ןָאדנָאל ךָאנ

 .1909 ןיא אקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא

 -עג רע זוא אקירעמַא ןיא גידנעמוק

 רעקרָאי ןינ יד ןיא וװיטקַא ןערָאװ
 רעטעּפש ןוא ןעויורק עשיטסידנוב
 .גנוגעוװאב ןָאונוו דייוט רעד ןיא

 ַא ןעוװועג גנַאל ןערהָאו זוא ןוא רָאט

 ןוא ןָאונוי רעד ןופ טנעגַא סענזיב

 רעטלַאװרַאפ ךיוא םיוצ עסיוועג ַא

 -ַאל ןָאונוי רעכאמ טריוקס רעד ןופ

 -רַאפ ןעוװעג ךיוא זיא רע 928 לַאק

 ןיא סיּפָא "סטרעוורָאפ , ןופ רעטלַאוװ

 .רהָאו 8 ןופ ףיולרַאפ ןיא דנאלווילק
 ַא טימ ןעדנובראפ רע זיא טצעו

 ןוא גיטעט זיא ןוא טפעשעג-קורד

 -ראפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיא םעד

 .רב ןופ דולגמומ ַא זיא רע  ,דנַאב

 -וצ גנַאל-ןערהָאי זיא ןוא .ר .א 48

 רעד ןיא דילגטימ א ןעװעג קיר

 .עטימָאק לָארטנַאק גניר רעמייברַא

 -וורּפַא סקוָאלק ַא ןערָאװעג זיא רע

 -עגנָא סלַא ?סטרעוורָאפ

 -וא עטנינייארַאפ

 ןירושי םימפי

 ןלעגיט (חשמ) פפירָאמ
 יו .א 28 ירֿפ

 -עג ןערָאבעג זיא לעגיט סיורָאמ

 .1877 לירּפַא ןיא ןערָאװ

 ַא ןיא טנערעלעג ךיז םמָאה רע

 ענלַאשטַאנ ס'ווָארַאזַאל ןוא ןוא רדח

 -עג רע ויא ןַאד .עשטשילושטוא

 -ויברַא רעכַאמ ןעסָאריּפַאּפ ַא ןערָאװ

 .קורבַאֿפ ס'נייטשלעדע ןיא גידנעט

 -ווהעגנָא ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןעריזינַאגרָא ןצ גנוגעואב ַַא ןעב

 -ןעסָאריּפַאּפ ֹּוד ןוא רעטיײברַא יד

 רעד ןעוו  .ענליו ןיא ןעקירבַאפ

 ס'נייטשלעדע ןיא קוורטס רעטמיראב
 רע זיא ןעכַארבעגסיוא טָאה קירבַאפ

 רערהיפ טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג

 ןערהָאי ענעי ןיא .קיורטס םעד ןופ

 ןעװעג זיא קיורמטס ַא ןערהיפוצנָא

 סע  .רהַאפעג סיורג טםימ ןעדנובראפ

 ריבוס ,עמרומ טומ טקעמשעג טָאה

 ךיז טָאה לעגוט .טיוט רַאגָאז ןוא

 עלַא יד רַאפ ןעקָארשעג טינ רעבָא

 קוורטס םענעי טָאה ןוא ןערהָאפעג

 ויא רע  .ךיירגלָאפרע טרהופעגכרוד

 1894 ןיא ןעוועג ןעגנואווצעג רעבָא

 -הָאפקעװַא -- ענליוו ןעזָאלרַאפ וצ

 טָאה ןעטרָאד .ןילרעב ןיא גידנער
 -ןעסָארוּפַאפ סלַא טייברַאעג ךיוא רע

 טייצ רהָאי 9 יוװ רחעמ רעבָא רעכַאמ

 -רַאֿפ טנעקעג טינ ןעטרָאד רע טָאה

 יוצילָאּפ רענילרעב יד ןוא ןעביילב

 .מקישעגסיורא ןעטרָאד ןופ םהיא טָאה
 ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ןילרעב ןופ

 -וגַא טָאה ,דנאלטָאקס ,ןָאגזאלג ןיא



 גנוגעװַאב ןָאינוי ריירט רָצֹד ןיא רפוט רטנליוו

 רעכַאמ-ןעסָאריּפַאּפ יד ןעשיווצ טריט

 .קירבַאפ ס'לעשטימ ןיא גידנעטייברַא

 -רַאֿפ רע טָאה עיצַאטיגַא ןייז בילוצ

 -קעװַא זיא ןוא עלעטש ןייז ןערָאל
 טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא ןערהָאפעג

 .טויצ רהָאי ַא טכארבראפ

 -עגנָא רע ויא 1900 רהָאו ןוא

 ךוולג זיא רע .אקירעמַא ןיא ןעמוק

 -ןעסָאריּפַאּפ רעד ןיא ןעמַארטעגנוורא

 ַא ןערָאװעג זיא ןוא ןָאינוי רעכַאמ

 וד וצ ןָאינוי רעד ןופ טַאגעלעד

 ןעטפאשקרעוועג עשודוא עטגונווארַאפ

 ךולנטומ ַא ןערָאװעג ךיוא זיא ןוא

 | .ן'ססַא "סטרעוורָאפ , ןוא

 -ַאמ ןעסָאריּפַאּפ וד וו םעדכָאנ

 ןערָאװעג ןעלַאפוצ זיא ןָאונוי רעכ

 -ןעסָארוּפַאּפ ןעגיטכעמ םעד בילוצ

 ךולגטימ ַא ןערָאװעג רע זיא טסָארט

 טרעשָא ןוא ס'רעטסוָאּפ ליב רעד ןיא
 -גובראפ זיא רע עכלעוו טומ ןָאינוו

 רע .רהָאי 20 עטצעל יד ראפ ןעד

 רעד ןופ טנעדיזערּפ טצעו יא

 .ןָאונוו

 טייצ רהָאי 10 ןופ ףיולרַאפ ןיא

 סלַא טֹמַא םעד ןעמונרַאפ רע טָאה

 -וא עטמגינווארַאפ יד ןופ רעציזרָאפ

 טצעי זוא ןוא ןעמפאשקרעוועג עשיד
 -פאשקרעוועג יד ןופ ןַאמרעשט-סייוו

 רעד ןופ דולגטימ ַא זוא רע ןעט

 ןופ ןוא ייטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 .ר .א 28 שטנערב רענליוו

 רָאדיזיא ןוא בייא רעדירב יד
 .ר .א 43 .רב ,ןיקלַאשט
 רָאדיזיא ןוא בייא רעדירב יד

 -נוב עשימייה עדייב ןענייז ןיקלַאשט

 -עמַא ןיא ןעמוקעגרעבירַא .ןעטסוד
 ןערהָאי יד ןיא ייז ןענייז אקיר

 ןענייז ענליוו ןיא .1006 ןוא 8

 ןוא רענשזריק רעטופ ןעװעג ייז

 גוטעט ןעוועג ןעטרָאד ןיוש ןענייז

 ןופ ןווארַאֿפ ַא גידנעריזינַאגרָא

 -עגנוי עגוידעבעל עדייב .רענשזריק

 ,עיגרענע ןוא רעיוופ םימ לופ ,טייל

 -עג ןענייז ייז יוװ ךיילג ייז ןעבָאה

 גוטעט ןערָאװעג אקירעמַא ןיא ןעמוק
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 -ַאווצ .ןָאונוו רענשזריק רעד ןיא
 -ָאק רָאדיזוא רענליוו םעד טימ ןעמ
 -וונ יד טרהיפעגנָא ייז ןעבָאה ןעה
 םינ ,םייברַא טנָאיצַאזינַאגרָא עגיט
 .רעויפ ןוא ןעכָארקעג לָאמ ןיוא

 טיוקטגַאװעג ןוא טומ רעייז טימ

 ןעבָאה סקיירטס ענעדיישרַאפ וד ןיא

 -םווא רעד ןיא ןעפלָאװעגמומ לופ ויז

 ןָאונוי יד .ןָאינוי רעד ןופ גנואיוב

 ןענופעג עפמעק ערהיא עלַא ןיא טָאה

 ע'תמא ןיקלַאשמ רעדירב יד ןיא

 .רעפמעק ענעבעגרעביא ןוא עוורט

 ןוא ,ןיקלאשט בייא ,רערעטלע רעד

 -סטפעשעג ַא ןעװעג רהָאו ענינווא

 רעד ןוא ,ןָאונוו רעד ןיא טנעגַא

 ַא זיא ,ןיקלַאשט רָאדיזיא ,רערעגנוא

 רעציזרָאפ רעד ןעוועג םייצ עסיוועג

 רעד ןופ דיאָאב טניָאשוד רעד ןופ

 םגילייטאב ךיז ןעבָאה ייז .ןָאינוו

 -רעטניא רעד ןופ גנודנירג רעד ןוא
 ןעוװעג ןוא ןָאינוו סרעירָאפ לאנָאשענ

 ןופ סנָאשנעװנָאק יוד וצ ןעטַאגעלעד

 .ןָאינוי רעד

 -ורפ ןיא עדייב ייז ןענייז טצעי
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 ןעבלעז םעד ןיא ןעטפעשעג ץעטַאװ

 ןעבילבעג ןענויז ייז רעבָא ,ךאפ

 ןענויז ןוא ןָאינוי רעד ןופ דניירפ

 ןיא ךיז ןעלעטש וצ טייראב רעמיא

 טַאר טימ ןָאינוי רעד ןופ טסניד

 עגנוי ערעייז ןעבָאה ויז .טַאט ןוא

 וצ טםסניד ןיא ןעבעגעגקעװַא ןערהָאו

 -ולברַאפ ןענייז ןוא גנוגעוואב רעד

 רעד וצ ןעלהיפעג עמירַאװו טוימ ןעב

 .םיובעג ןעבָאה ייז עכלעוו גנוגעוואב

 רעגליוו ןופ רעדילגטימ ןענויז ויז

 .גינר רעטייברַא 48 .רב

 ,ר .א 807 .רב ,עפַאי בָאקיישזד

 -ַאועג ןערָאבעג זיא עפַאי .שזד

 ,רַאורבעפ ןעט8 םעד ,ענליוו ןיא ןער

 -ער רענליוו טגידנעעג םָאה .8

 1008 ןיא עשטשולושטוא ענעלסעמ

 -ָאלשעגנָא ןעוועג זיא .רעצינש סלַא

 רעשיטַארקָאמעד .צָאס רעד ןָא ןעפס

 ןערהָאפעגקעװַא ."ארקסוא , ץמורג

 -רַאעג ןעטרָאד ןוא גרוברעמעפ ןיא

 טָאה ןעטרָאד .רעצינש סלַא םייב

 ן'םיוא טלעטשעגפוורא םהיא ןעמ

 -עג םינ טָאה רע -- טסיל ןעצרַאוװש

 ןוא גנוגיטפעשאב ןייק ןעגירק טנעק

 -נהָאו ןערָאלרַאפ םעד רעסיוא טָאה

 -רעל ןעמונעג ךיז רע טָאה .טכער

 סלַא טייברַאעג ןוא רעקורד סלַא ןענ
 .םייצ רהָאי 4 רעקורד

 1900 ןיא אקירעמַא ןיא ןעמוקעג
 סלַא טווצ עצנַאג 'ד טייברַא ןוא

 | .רעצעז

 ןופ רעטערקעס לָאקָאטָארּפ ןעוועג

 ןירושי  םיפצי

 רעצעזטפורש עשידיא ,88 לַאקָאל
 -עג ךיוא ןוא טיוצ רהָאו 9 ,ןָאונוו

 .רעטערקעס-ץנַאנופ טייצ רהָאי 9 ןעוו

 םעד ןופ דילגטימ ַא רע זיא טצעי
 -נוי ירעד ןופ טעטימָאק ווימוקעזקע

 ךילגמומ רעגיטעמט ַא זיא רע .ןָאי

 ןוא וימרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא

 807 שטנערב רענליו םוצ טגנַאלַאב

 ,גנור רעטייברַא

 - ,טילָאגרַאמ םוילושזד
 .ר .א 43 .רב

 -ווה ַא זוא סולָאגראמ םוילושזד

 קראטש ןעוועג זיא .רענשזריק רעשימ

 ןופ גנואיובפיוא רעד ןיא גימעט

 .קרָאי-וינ ןוא ןָאינוי רענשוריק רעד

 ןוא עפמעק עלַא טכַאמעגטומ טָאה רע

 -היפ רעד ןיא ןעוועג לָאמ עלַא זיא
 עכילטע .ןָאנוי רעד ןופ טפַאשרער

 -סםטפעשעג ןעוועג רע זיא רהָאי

 -ווטאב ןוא ןָאינוי רעד ןופ טנעגַא

 סָאװ סקוורטס עלַא ןיא ךיז טגול

 טייצ ןופ טרהיפעגנָא טָאה ןָאינוי יד
 ,טייצ וצ

 ,םילָאגראמ םלראשט
 ,- .א 43 ,רב

 -עט ַַא ויא סולָאגראמ סלראשט

 -ענרעטנוא רעד ןוא דולגטומ רעגיט

 סרעקריָאװ טנעמרַאג סידיול לאנָאש

 98 לַאקָאל םוצ טגנַאלַאב רע .ןַאינוי

 ַא ןוא ןוא ןָאינוי רעכַאמ סערד

 -ָאק וויטוקעזקע רעד ןופ דילגטימ

 ןוא גיטעמ ןעװעג זיא רע .עטימ

 טָאה ןָאינוי ןייז סָאװ סקיירטס עלַא

 .ןעמייצ ענעדיישראפ ןיא טרהיפעגנָא

 -עמ ַא ךיוא רע זיא םעד רעסיוא

 ןיא דילגמומ רעװװיטקַא ןוא רעגיט

 .גניר .ברא 42 שטנערב רענליוו

 .ר .א 807 .רב ,ןיטיימ דוד

 -עג ןערָאבעג ווא ןוסוומ דוד

 .1899 םירוּפ ,ענליוו ןוא ןערָאװ

 ַא ןיא טנערעלעג ךיז טָאה רע

 רהָאו ייוצ טכוזאב טָאה ןוא רדח

 -שילישטוא ענעלסעמער רענליוו יד



 ןָאינוי דיירט רעד ןיא רפוט רפנלייו

 קישטזַאקירּפ א ןעװעג זיא  .עשט

 .טפעשעג רעדיילק ןעמַאד ַא ןוא

 ךיז רע טָאה טלַא רהָאו 12 גידנעייז

 -סילַאיצָאס עפוױג רעד ןָא ןסָאלשעגנָא

 .(ןערע-סע) ןערעגָאיצולָאװער ןעט
 -עפָארּפ םעד ןופ דולגמימ א ןעוועג

 -ורּפ רענליוו ןופ ןייארַאפ ןעלענָאוס

 ,סעקישטזאק

 -עג םריטסערַא רע זיא 1907 ןיא

 -ַאמַאלקָארּפ ןעטיירּפשראפ ראפ ןערָאװ

 םעד טומ גנודנובראפ ןוא ס} צ

 .ןעיירעקעב עשיקרעט ןעגעג טָאקוָאב
 רעקשיקול רעד ןיא ןעסעזעג זיא רע

 .םייצ ןעכָאװ 4 עמרוט

 ןעמוקעגנַָא רע זוא אקירעמַא ןיא

 -עגנָא ךיז טָאה ןוא 1907 ינוי ןוא

 סדיירט ענעדיושרַאפ ןענרעל ןעביוה

 ךַאפ םעד ןיא ןעבילברַאפ זיא ןוא

 -עט ַא זיא רע .ןעלטנאמ-ןעגער ןופ

 -ער 20 לַאקָאל ןופ ךולגמימ רעגוט
 -נוא רעד ןופ ןָאינוי ןעלטנַאמ-ןעג

 -רוָאו טנעמרַאג סידויל לאנָאשענרעט

 רע טָאה ןָאינוי רעד ןיא .סרעק

 ןעמונרַאפ ןעטייצ ענעדיישראפ ןיא

 לָאקָאטַארּפ ןעוועג ,רעמטמע עגיטכיוו

 ןוא דילגטימ וויטוקעזקע ,רעטערקעס

 רע זיא רהָאו יירד עטצעל יוד רַאפ

 .ןָאינוו רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג

 ןופ טמַא םעד רע טמענרַאפ טצעי

 -ער רעד ןופ רעטלאווראפ טסטפעשעג

 .ןָאונוי ןעלטנאמ-ןעג

 ןופ דולגטומ א זיא ןיסיימ דוד

 רע ואו .ר .א 807 שטנערב רענליוו

 ,גוטעט ךיוא זיא

 981 גנוגעוַאב

 ,ןעהָאק (רעטיא) רָאדיזיא
 .ר .א 43 .רב

 -עג ןערָאבעג זיא ןעהָאק רָאדוזוא

 .18/8 ןיא ענליוו ןיא ןערָאװ

 ןעמוקעגנָא רע זיא אקירעמַא ןיא

 -עג רע זוא ענליוו ןיא .,18099 ןיא

 .-סודנוב עטשרע יד ןופ רענייא ןעוו

 -נורג יד טניואועגייב טָאה רע .ןעט

 רעד ןוא .1807 ןיא דנוב ןופ ?נוד
 ענליו ןיא גנוגעוואב רעשיטסודנוב

 .םענעהעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ רע טָאה

 -וגַא רעגודרעוופ-םָאלפ ַא סלַא ץַאלּפ
 רע .רעוט רעגיטעט ןוא רָאטַאט

 -נגוב עטמהיראב יוד טסַאפרַאפ טָאה

 טרָאד,) ?האוצ יד, דיל עשיטסיד

 ,"רעלצק ןצסַאנ ַא ןיא לעקניוו ַא ןיא
 םיירּפשרַאפ קראטש ןעוועג זיא עכלעוו

 עשיטסידנוב עלַא ןיא ןעגנוזעג ןוא

 -אב .דנַאלסור ץנַאג רעביא ןעזיירק

 -ֹורַּפ ַא סלַא ןעוועג רע זוא טניטפעש

 רענייא ןעװעג זיא ןוא קושטזאק

 סעקישטוַאקירּפ ףניפ עטשרע יד ןופ

 ענליוו ןיא טעדנירגעג ןעבָאה עכלעוו

 .סעקושטזַאקירּפ ןופ ןייאראפ םעד

 ַא ןערָאװעג רע ויא אקירעמַא ןיא

 .רעירָאפ יד .(רענשזריק) רעירָאפ

 טונ ןעמיוצ ענעי ןוא זיא דיירט

 ןופ ןמיס ןייק .טריזינַאגיַא ןעוועג

 יד ןוא ןעוועג טינ ויא ןָאונוי ַא

 יד .עכלעו רעטנוא ןעגנוגנודאב

 ןענייז טייברַאעג ןעבָאה רענשזריק

 ףיוא ןוא עכילגערטרענוא ןעוועג

 ןעהַאק .א רענליוו םעד ןופ לרוג םער

 ןוא עגיטכיו יד ןעלַאפעגסווא ויא

 ןעריזינַאגרָא וצ םייברַא עשירָאטסיה
 .ןָאנוי ַא ןיא דיירמ ןעצנאג םעד

 ערעוש ַא ןעוװעג זיא עבַאגפיוא יד

 ןיא  סָאד .עכילטרָאװטנאראפ ןוא

 ,שפנ תריסמ טימ ןעדנובראפ ןעוועג

 יד ןעבָאה ןעוהַאי ענעי ןיא לייוװ

 ןערעה טלָאװעג טינ רָאג םיתב ילעב

 יד ןופ ךוורַאפ רעד .ןָאינוו ַא ןופ
 ןָאינוי ַא ןעריוינַאגרָא וצ רעמייברַא

 ילעב יד ןופ ןערָאװעג טפמעקאב זוא

 ַא רעבָא .טעטילַאמורב טימ םיתב



082 

 רעכלעו טסידנוב רענליוו םעד קנַאד

 םעד ךוז טומ טלעקעּפעגרעבירַא טָאה

 וויא רעייפ ןוא ףמאק ןעשיטסודנוב |

 ןוא  .ןָאונוי ַא ןעדנירג וצ ןעגנולעג

 רעד ןעכָארבעגסווא טָאה 1000 רהָאו

 -שוריק יד ןופ קיירמס רעשירָאטפיה

 .א זוא קיורטס ןעזיד ןיא ןוא רענ

 רע .רוגיפ טּפיוה יד ןעוועג ןעהָאק

 -עג קיירמס ןעסיורג ןעזיד טָאה

 -םַאלּפ ענייז םימ טָאה רע ,טרהיפ

 יד ןעדנוצעגנָא סעדער עגידרעייפ

 רענשוריק רעטנעויוט ןופ רעצרעה

 ַא טריטסיזקע ןָא טסלָאמאד ןופ ןוא

 ןָאינוי עטעוװועדנופעגנייא ןוא עטסעפ

 ןעטייװצ םעד ןיא  .רענשזריק ןופ

 ןיא ןָאינוו רעד ןופ קוורטפ ןעסיוורג

 טיהיפעגנָא רעדיו רע טָאה 2

 קיורטס ןעזיד טומ .קיירטפ םעד

 עצנַאג סָאד טכָאקעג טלָאמעד טָאה

 רערַאברעדנואו .ַא ראפ סָאו  ,דנַאל

 ראפ סָאו ןוא ןעוועג זיא סָאד ףמַאק

 טָאה ןָאינוו יד גיז ןעדנעצנעלג א

 טָאה ןעהָאק .א .טכייררע טסלָאמאד

 -רענע עצנַאג ןייז קיירטס ןעזיד ןיא

 טגעלעגנוורא גנורעטסווגאב ןוא עיג

 ןעבָאה רענשזריק רעטנעזיומ וד ןוא

 .עטסנוד ענווז טצאשעגּפָא גירעהעג

 עצנאג וד רָאנ ,רענשוריק יד רָאנ טונ

 טנעקרענַא טָאה גנוגעוואב רעטייברַא

 רע ןוא ןעטסנידראפ עסיורג ענייז

 ןוא רוגופ עגוטכיוו ַא ןערָאװעג זיא

 .גנוגעואב רעשיטסינַָאונוי-דיירט רעד

 -עגעגפווא רע םָאה 1017 רהָאו ןיא

 .ןָאינוי רעד ןופ טפאשרערהיפ יד ןעב

 רהָאי עכולמע ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ

 -לַאװרַאפ רעד רעדיו טצעי רע זוא

 רע .ןָאינוי רענשוריק רעד ןופ רעט

 וצ ןָאונוו ןייז ןופ טאגעלעד ַא זיא

 -קרעועג עשידיא עטגינויארַאפ יד

 עלַא ןוא ךיז טגילייטאב ןוא ןעטפַאש
 רעשידיא רעד ןופ ןעגנוטערטסיורא

 .גנוגעוואב רעטייברַא

 ןופ דולגמומ ַא זיא ןעהָאק .א

 טמענרַאפ רע .ר .א 49 .רב רענליוו

 -גנידרָאקער סלַא טמַא םעד ןעטרָאד

 לָאמ ערערחעמ זיא רע .רעטערקעפ

 ןירושי םיפלי

 -רַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא ןעוועג

 ןוא גנור רעטייברא ןופ גנוטלַאװ

 -עג ןעטייצ ענעדיישראפ ןיא טָאה
 . ןיא .עילָאר עגיטכיו .ַא טליּפש
 -רַאֿפ רעד רע זיא טנעמָאמ ןעגיטצעו

 םַאמש רעקרָאו ןינ םעד ןופ רעטערט

 .ר .א ןופ םוירָאטקעריד רעד ןיא

 רעזיד ןופ רעטערקעפ רעד זיא רע

 רע .טפאשרעפרעק .ר .א רעגיטכיוו

 ךולגטומ א גנַאל ןערהָאו ךווא זוא

 ,ייטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ

 ן'ססַא "סטרעװרָאפ, ןופ דילגטימ

 -רַאֿפ ?טטרעוװרַאפ, ןופ ךדולגמימ ןוא

 רע זוא םעד רעסווא .טַאר-סגנוטלַאוו

 םעד ןיא גיטעט ןעוועג גנַאל-ןערהָאו

 גידנעיוו ,טעטימָאק ףילער רענליוו

 -ָאק םעד ןופ רעציזרָאפ רעמשרע רעד

 ןוא גיטעט ןעוװעג זיא רע .טעטימ

 דנַאבראפ ןעלארטנעצ םענעזעוועג םעד

 ןעפַאשעג טָאה רעכלעוו ,"דנוב , ןופ

 ."דנוב , ן'רַאפ רעדלעג עסיורג

 תמאב ןעגעמ טיולסדנאל רענליוו

 ןהוז םעד -- םהיא טימ ץלָאטש ןייז

 טדָאמש רעלַאכרַאירטַאּפ רעד ןופ

 .ענליוו

 .ר .א 307 .רב ,ןעהָאק םעט

 -ָאװעג ןערָאבעג זיא ןעהָאק םעס
 .1888 רעבמעטּפעס ןעט5 םעד ןער

 ןעמוקעגנָא רע זיא אקירעמַא ןיא

 .1904 טסוגיוא ןעט9 םעד

 ןעוועג טיוצ עצנַאג יד זיא רע

 .רב רענליוו ןיא רעוט רעוװויטקַא ןַא

 1081 זיב ןעוועג ווא ןוא .ר ,א 7

 .רעדיינש סלַא טגוטפעשאב

 1081 רַאורבעפ ןעט2/ םעד טייז

 -מַאעמ רעד טימ ןעדנוברַאפ רע זיא

 ,19119 .קָאל ןָאינוו רעדיינש לאקיר

 רעד ןָא ןעסָאלשעגנָא זיא עכלעוו

 רָאבייל וװוָא ןָאשיירעדעפ ןעקירעמַא
 -וךוא עטגינויארַאפ יד ןָא ךיוא ןוא

 טצעי זוא רע .ןעטפאשקרעוועג עש

 : על .ןָאינוי רעד ןופ רעטערקעפס



 סקעדניא

 .ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןופ ןעמענ ,ןענַאזרעּפ ןופ לעטטצכוז
 .ןעטפירשטייצ

 יא

 .1717 -- שטיוװָאניבור לעסָאי ,זונָא
 017 -- שטיוועלעקנאי לערעמש ,ווגָא
 .89 ,88 -- ןהכה םדָא
 .181 .888 -- "רעירוק טנעווָא,
 .08 --- טרעבָאר ,ןעוֶא
 ,411 ,410 ,400 ,898 ,891 -- "עוָא,

92 419, 420, 498, 490, 451, 
4, 45358, 8218, 101, 118, 189, 
85, 998, 

 .200 -- "?ַאדנוב יקילקטָא,
 .284 ,260 -- ןיגלָא
 ,064/ -- (רעטסיימצסילָאּפ) ווָאסָאולַא
 ,829 ,821 ,8 -- .א ,יקצענאשלא
 .202 --- ּונינָא
 .9089 -- ןישודוו ,לעינָא
 .801 --- ּוכֹנָא
 ,05 ,08 --- ?ַאדורט עינעדשזָאבָאװסָא,

9 81. 
 ,04/ -- (רָאמַאנרעבוג) ןיקשַאטסָא
 0 -- עונעג וװוָאטַאּפָא
 ,7 ,9 ,4 -- לעדוי ,ווָאטַאּפָא

8 
 .982 ,106 -- ןושָאטאפָא
 ,021 ,019 ,915 -- .ד .א ,ךַאבנעכָא
 ,988 ,958 -- (רענעשונוא) ןוקָא

83, 882. 
 --שמיוועיטנעקווו וטנעקיוו ,ָאקשוקָא

9.7 
 .905 --- .ש ,לָארָא
 ,817 -- רתסא ,ַאיַאקסוועשזרָא
 .901 -- שטיוװָאלרָא
 .819 -- (ארזא) .א ,קוולרָא
 .014 -- ןועמש ,קוילרָא
 .819--(יקסנולרָא .ם) יכדרמ ,ןילרָא
 ,860 -- לעװַאּפ ,ווענעילרָא

 ,882 ,810 ,9016 -- םורמ ,אקסעלרַא

4. 

 .288 --- יקצַאנרָא

 ,086 ,874 ,818 --- קרַאמ ,ןייטשנרַא

 .881 ,88/ -- .מ ,שטיוװָארעשָא

 988 -- שטיוװַאילעבַא

 ,211 ,38 -- רעלַאװסַאּפ עלעבַא 'ר
32, 140, 

 9851 ,250 -- עטַאמ רעד סַארבַא
 שטיוװָארדנַאסקעלַא יעגרעפ ,ווָאמַארבַא

 ,54 -- .א ,שטיוװָאמַארבַא
 -נַאסקעלַא רעדנַאטקעלַא ,שטיוװָאמַארבַא

 ,117 -- שטיווָארד
 .0098 -- ןַאשוד ,שטיוװָאמַארבַא
 .0/ -- .רד ,שטאווָאמַארבַא
 .808 ,201 -- שרוה ,שטיווָאמַארבַא

 .802 -- קיוודול
 .1117 -- לעּפָאק ,שטיװָאמַארבַא
 .118 -- לעויירק םס'שטיווָאמַארבַא
 ,289 ,221 ,290 --- .ר ,שטיווָאמַארבַא

6, /2987, 988, 200, 202, 984, 

8, 100. 
 .908 -- יער ,שטיווָאמַארבַא
 -קעלַא ףלָאװ) רעטשרעב רעד םהרבא

 .2800 ,249 -- (יקסנורדנַאס

 ,שטיוװָאמַארבַא

 .052 -- ןועמש םהרבא ובר |
 .980 ,909 ,884 -- םהרבא ,רעלדַא
 .498 ,498 ,409 -- רָאטקיוװ ,רעלדַא
 .011 -- .ּפ בקעי ,רעלדַא
 ,./17 -- עבייל ,רעלדַא
 0 ,909 ,891 -- ַאיפָאס ,רעלדַא
 .908 --- רתסא ,ןַאמלעדַא
 .86 -- רעװָאנַאדיַאק לאומש ןרהא 'ר
 17 -- לעסָאי ,(ץרַאװש) סירַאװַא
 .08 -- רעט8 טסוגווַא
 ,900 --- .א ,טרעבלַא
 ,980 -- רעטשרעב רעד רעטלַא
 .251 -- רעכיוה רעד רעטלַא
 ,948 -- בקעו ,ןמלא
 ,899 -- .א ,סלַא
 ,608 ,84 ,81 -- רעט1 רעדנַאטקעלַא

00 | 
 ,117 ,119 ,90 -- רעטסק רעדנַאסקעלַא

8, 088, 546, 088, 618, 005, 
8, 161, 

 ,600 ,689 ,888 --- רעט5 רעדנַאטקעלַא

1 

 .945 -- בקעי ,רעדנַאסקעלַא

88 
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 -ריפסיורג) ַאװעיגרָאעג ארדנַאטקעלַא
 .880 -- (ןוטס|

 -ירעזייק) ַאנװָארָאדָאיפ ַארדנַאסקעלַא
 .087 -- (ענ

 .014 -- ןרחא ,ווָארדנַאסקעלַא
 רעד םהרבא) ףלָאו ,וקפנורדנַאסקעלַא

 .249 -- (רעטשרעב
 -- (רַאצ) שטיוָאלוַאכימ ייסקעלַא

1 /2., 
 .819 --- ןויצנב ,ספלא
 .819 ,289 ,81 --- .רד ,רעגנַאװשלַא
 סרעקריָאו גנידָאלק דעטיימַאגלַאמַא

 ,084 --- ןָאונוו
 -ַאגרָא רוטלוק רענליוו רענַאקירעמַא

 ,928 --- עיצַאזונ
 .915 --- .סרמ ,קילָאנַא
 -- לינַאעל ,וועיערדנַא

8,, 884, 080. 
 .900 -- סקַאמ ,ליוװָאטנַא
 ,82 ,18 ,08 -- .א ,יקסלָאקָאטנַא
 שטיוװָאנָאמָאלָאס ףוסָאו ,יקסלָאקָאטנַא

,8160 ,9 

97 
 ,840--891 -- קרַאמ ,יקסלָאקָאטנַא

2, 8048, 044, 840, 040, 8548, 
8, 088, 0309, 118, 8064. 

 -- (ברה) ןועמש השמ ,יקסלָאקָאטנַא
49 

 -- (לאטנעוָאר לעװַאּפ .רד) ןַאטנַא
 .810 ,200 ,292 ,981 ,190 ,ס

 ,80/ ,849 ,809 ,986 -- .ש ,יקס---נַא
8, 490, 818, 880, 9088, 8589, 
0, 858. 

 .607 -- ףיסָאי ,ץירַאװסַא
 ,6095---? רָאטַארעּפָאָאק יקסנַאכַארטסַא,
 .918 -- .ל ,יקסווָאניסַא
 .112 --- !קסניסָא
 .100 -- םֹוסָא ,ןַאמקעטּפָא
 ,884 ,881 ,876 --- .שוד ,דָארלעפקַא

8. 
 -- ַאנװָאקַאסוא ווָאבויל ,דָארלעסקַא

9 00, 601, 68, 690, 017, 
 .879 -- סקַאמ ,דָארלעטקַא
 .6 ,9 ,81 -- לעװַאּפ ,דָארלעסקַא

 8 -- .ֹו ,שטיווָאנָארַא 58
 .288 --- ןָאסנָארַא
 .208 --- ?טַאלב-רעטייברַא,
 ,248 --- ?רעטעלב-רעטויברַא ,
 .989 ,8851 -- ?ןעבעל רעטיײברַא,
 ,954 ,980 ,081 -- גניר רעטייברַא

6, 9837. 
 -רַאפ-לוש עלַארטנעצ גניר רעטייברַא

 .086 --- גנוטלַאװ
 ,218 ,178 -- .עמיטש רעטיײברַא,

9, 281, 288, 961, 

 .818 --- ווװעשַאביצרַא
 ,844 -- .ב ,יקסנַאשרַא

 טסערניא

 .940 -- רתסא .,שֵא
 .949 -- ךורב-ןמלק ,שַא
 ,8183 ,8008 ,441 ,206 -- םולש שא

4, 818, 818, 889, 9084, 884, 
9, 809, 8917, 142, 740, 190. 

 ,9842 -- האל הרש ,שֵא
 .926 ,009 ,0 --- זואר ,ןָאסּפמוס-שַא

.941 ,988 - 
 ,9088 ,288 -- (ווּפשַא) סיּפשַא
 ,817 --- רַאקסָא ,דלייַאוא
 918 -- טרעברעה ,גרעבנעליוא
 .00 -- ָאנַאולוא
 .090 -- רעדנַאטקעלַא ,ווָאנאילוא
 .868 --- סַאסניוװ ,סַאסַארבמוא
 ,888 --- ?ענויב רעזנוא ,
 ,8808 ,809 ,268 --- ?קנַאדעג רעזנוא ,

8 
 .880 ,582 -- ?ףליה רעזנוא
 .888 --- ?געוו רעזנוא,
 ,889 ,846 -- "גָאט רעזנוא ,
 ,840 -- עקירעמַא רַאפ גָאט רעזנוא ,

9,. | 
 .208 -- ?ענובירט רעזנוא,
 ,846 -- ?סערּפסקע רעזנוא
 018 ,882 ,848 --- "דיתע רעזנוא
 ,498 --- "גנוטיוצסקלָאפ רעזנוא,
 884 --- "טייהיירפ רעזנוא
 ,848 ,8460 -- ?דניירפ רעונוא,
 ,208 ,209 ,961 -- ?טיוצ רעזנוא,

1, 888, 498 - 
 .300 -- ?"ףור רעזנוא
 ,2348 ,268 ,269 -- "עמיטש רעזנוא,

4, 540, 580, 381, 388, 198. 
 8 -- שטיװָאנַאברוא
 ,089 ,0585 ,041 ,219 ,144 -- ףעזא

1 008. : 
 ,818 ,500 -- (קוולרָא .א) ארוַא

4, 818, 816, 811, 818, 880, 
1, 891--994, 614. 

 ,994 ,9015 ,908 -- ריאמ ,סמארבייא
98, 940, 974. 

 .2860 -- קווווא
 .980 -- רעּפעטש רעד קיזיוא

 740,  ,686 --- רעמינָאלס עלעזייא יבר
 .884 -- הוח ,ןעוווא
 ,5 -- םהרבא ,גרעבנעזייא

6, 614 7 | 

 ,809 -- (ןידוי) יַאסיא ,טדאטשנעזייא
1, 64, 65, 12, 84, 128, 185, 
8, 1990, 819, 099--698, 118. 

 --- (ןָאסניװעל) עבויל ,טדַאמשנעזייא

,1 

4, 185, 188, 248, 258, 810, 
4--118. 

 ,208 -- רזעולא--השמ ,טדאטשנעזייא
 .8/8 --- (רָאסעּפָארּפ) דלַאוװכיוא
 ,816 -- (יקסבמעד) ןעכייא



 טקטרניא

 .200 -- רעלגנוואנויא
 ,082 --- .א ,ןרָאהנווא
 .014 -- עשַאב ,ןרָאהנייא
 900 ,2860 ,206 -- דוד ,ןרָאהנויא

7, 818, 7142, 117, 184, 888. 
 ,4 .רד ,ןרָאהנווא
 .019 -- .ו ,ןרָאהנווא
 .882 --- .ד ,םַאזנויא
 .208 -- ?טיוקגונווא,
 .000 -- לאקזחי ,סייוורעייא
 ,402 --- וועוטַאנגוא
 .9009 -- השמ ,לעגוא
 .014 --- ןָאינוי ןערָאיטקַא עשידיא
 .809 -- "עגליוו ןיא סַאג עשידוא
 -עג עשיפַארגָאנמע-שירָאטסיה עשודוא

 .1/1 ,189 -- טפאשלעו
 ןוא טרָאװ ןוא ענליוו עשידוא,

 .809 --- ?טפירש
 .284 -- .טייקכילקריוו עשודוא,
 --עוצארעדעפ עשוטסולַאוצַאס עשידוא

6. 
 -ומטסנוא רעכולטפאשנעסיוו רעשיודוא

 ,ם20 ,279 ,987 ,911 ,8 -- טוט
.198 ,118 ,171 ,158 ,448 ,9 

 -וטסניא רעכולטפאשנעסיוו רעשידיא
 -- (עוצקעס רענַאקירעמַא) טוט
6 

 ---"בַאבראפ רעשיטסילַאוצַאס רעשידוא

 .881 -- ?דיסע רעשידיא ,
 (קרָאי וינ) בולק-ןעּפ רעשידיא

2, 95360, 
 וינ) טפאשלעזעג רוטלוק עשידיא

 .8 קרָאו
 ,548 ,558 ,588 -- ינזָארג ןַאװיא

46. 
 .07/ ,82 --- ָאנַאװיא
 .087 ,012 ,097 -- .מ ,יקסנעוווא
 (שטיוװעלַאבימ .ב) ףסוי ,יקציבזוא

8, 21, 04, 284, 880, 880, 001. 
 .גרָא יָאקספָאטָאנָאק ַאוטסעװזוא ,

 ./ 909,.  -- "?ַאדנוב
 .218 -- רענישוָאלַאװ עלעשטיא 'ר
 .258 --- וװָאלכוא
 ' ,089 --- ַאנַאוליא

 .889 -- "םונהיג ןיא
 ,889 -- "ןערהָאי עגנוו וד ןיא,
 .882 -- ?ןויטבמפ ןיא,
 ,882 ,580 ,809 -- "םרוטש ןיא,

1, 
 ..00/ -- .מ ,ןַאמרעגנוא
 טנעלָאװענעב רענליוו טנעדנעּפעדניא

 .900 -- ן'ספַא

 טנעמרַאג סיודוול לאנָאשענרעטנוא
 .9080 ,084 -- ןָאינוי סרעקריָאװ

 ,200 --- ?טַאלב-סנָאיצַאמרָאפנוא ,
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 ,201 --- ?לעטעלב-סנָאוצַאמרָאפניא ,
 .113 --- וועיַאסיא
 .084 -- רעסיא ובר
 ./740 -- ןילרעס .א
 .091 --- ?ַארקסיא
 .088 -- .ׁש ,םוריא
 .81/ -- עשטוא ולא בר
 ,0898 ,050 -- סעדנוה והולא ובר
 ,280 -- לושנַא 'ר
 .288 --- (דינָאעל) ןוסא
 .249 -- ?"םימכח תפסא ,
 ,891 ,280 ,288 ,908 ,909 --- רתסא

8, 2840, 261, 984, 004, 100, 
 .888 -- ?עשלַארענעג וד רתסא,
 ,2/9 -- .א .ו ,ןורתפא

 יב
 .587 --- ווָאבולָאגָאב
 8404 --- ָאקנָאו ,שטי ווָאנַאדגָאב
 .200 ,288 --- ווָארגָאב
 410 -- ףסוי ,רעווָאשוװָאב
 .812 --- .ב ,קיניוװטַָאב
 ,109 ,164 --- רערהעל רעד ,קיניוװמַאב

6. 
 .2901 -- שריה ,קיניװטָאב
 .182 --- רעטלַא ,יקסרַאיָאב
 .088 --- !קסווָאנַאכָאב
 908 --- ןיבור ,קינלָאב
 .398 --- ?קיוװעשלָאב ,
 .108 --- וקסווָאנָאבָאב
 - 4177 -- (.שזנוא) ווָאסירָאב
 -- (ןייטשנרעב .ל) .ל ,שטיװָאסירָאב

9, 
 ,899 -- שוביול ,יקציבַאב
 ,899 -- םוחנ ,יקציבַאב
 .300 --- "ןענינַאב ,
 .015 -- .רד ,סענַאדַאב
 .208 -- (גינעק) ןַאפעטס ,ורַאטַאב
 981 -- ,ןילטיוצ סירָאב) יקסרוטַאב
 .894 -- יקצולַאב
 .04 -- ןורוטלַאב
 .088 --- ווָאשַאמלַאב
 .209 --- .רד ,שטיווָאנַאסַאב
 ,808 ,860 ,888 -- .ש ,יקסמָאטסַאב

9. 
 44 ,142 ,141 ,820 --- .א ,ןיקסַאב
 ,890 ,812 ,190 -- הףסוי ,ןיקסַאב

5 9082, 988, 988, 956, 058, 
3. 

 .978 --- םהרבא ,קַאב
 .110 ,90 -- ןינוקַאב
 .959 -- םאיליוו ,טסקַאב
 .088 -- הרובד ,ןָֿארַאב

 .117 --- ַאנװעיעסיאָאמ ַאופָאס ,ןָארַאב
 | .04 -- אנידראב
 .889 --- לעזרַאב
 ,898 --- טרַאב



80 

 ---.רד ,אבָאד ,ןַאמלרעּפ---יקסוועשטרַאב
0. 

 .258 --- שַאלרַאב
 ,907 --- ֹולַאמ ,שטיוװערַאב
 ,.851 ,599 ,998 --- ףלואוו ,לערַאב
 .959 ,689 ,698 ,828 --- בקעי ,לערַאב
 017 ,101 -- ןַארימ ,(רעיימ) לערַאב
 ,88/ -- ןַאזדוב

 .614 ,579 -- לבח ,ןַאגווב
 ,8/8 ,577 -- (ןיקלוב) ףסוי ,ווָאלוב

9, 882, 588, 898, 896, 614. 
 ,880 -- !ותבש ,שטַאנלוב
 ,880 --- וָאקַאגלוב
 ןופ טעמומָאק רעלמָאה ןופ ןיטעלוב

 ,209---.פ .ַא .ד .ס .ר וד ןוא דנוב
 .614 ,519 ,267 --- םהרבא ,ןיקלוב
 .409 --- ווַאקַאנוב
 ,84 ,18 ,68 ,48 ,41 ,19 -- "רנוב ,

8, 00, 08, 129, 140, 148, 144, 
8, /14, 148, 181, 184, 168, 

,177 ,178 ,179 ,171 ,1068 ,4 
,108 ,191 ,100 ,180 ,187/ ,98 
,220 ,918 ,217 ,918 ,200 ,8 
,940 ,288 ,2890 ,224 ,2029 ,1 
,940 ,946 ,944 ,2458 ,219 ,1 
,987 ,88, 0 

8, 280, 260, 261, 969, 968, 
2, 828, 848, 880, 889, 8858, 
1, 408, 428, 426, 497, 498, 
9 4844, 491, 818, 801, 509, 

7, 688, 680, 608, 004, 6008, 
7, 6090, 700, 704, 709, 108, 
4, 705, 119, 118, 118, 88/, 
9, 748, 764, 798, 708, 818, 
0, 8431, 814, 878, 008, 987, 

8, 044, 048, 040, 081, 058, 
4, 056, 961, 969, 963, 068, 
9, 9710, 971, 978, 977, 989, 

 ,978 -- לארשו ,שטיוװַאמונוב
 .046 ,819 -- (לאומש) ץרעה ,ןיגרוב
 .661 ,290 ,919 ,918 --- .וו ,וועצרוב
 .880 -- סחנּפ ,ןווטשרוב
 .808 -- ןיליוב
 .978 -- םעס ,ןָאסנולויב
 .9084 -- סעצַארּפ סולווב
 .840 -- ןארייב

 094 ,8 -- .ו .ב ,יקצַאטסילאיב
 ,950 --- "רעטווברא רעקַאמסַאלַאוב ,
 ,980 --- "טאלבגולּפ רעקַאטסולאוב ,
 .818 -- ?טלעוו רעכיב ,,

 .8// -- .פ ,אסמוב

 487 ,496 -- ( פָארּפ) טרעבָאר ,גניב

 98 ,709 -- שונוב 'ר

 889 -- יקסנַאגעיב
 .940 ,908 -- .שוד ,קארוב

 סקטרניא

 ,016 ,018 ,900 -- סלרַאשט ,שזריב
9, 9841, 922, 020. 

 .898 ,984 -- דוד ,םוובנריב
 ,088 -- .מ ,םוובנריב
 .010 -- ןתנ ,םיובנריב

 ,881 ,9080 ,0// -- אוָאר ,םוובנריב
9, | 

 010 -- ענליוו ושנֲא תסנכה תיב
 .080 --- .רד ,ַאיליא ,ךָאלב
 ,880 -- דוד ,סעדנָאלב
 .811 ,570 --- קָאלב
 ,888 -- קַאלב
 909 --- םהרבא ,קָאלב
 ,94/ -- שריה ,קַאלב
 ,9580 -- .ר ,קַאלב
 .8909 ,580 ,579 --- אדורפ ,לַאטנעמולב
 ,81 ,65 -- .ס ,דלעפנעמולב
 .8580 -- רעפיילב
 .614 ,419 -- רעכַאילב
 .08 -- ןיקמוילב
 284 -- .ר .ס ,ווָאנולב
 .8580 -- קחצו ,דלעפילב
 .280 -- אדוה' ,קַאהעב
 .888 -- רודגיבא ןב
 .014 -- .א .א ,רוג-ןב
 .080 ,208 -- בקעיו-ןב
 .809 ,881 -- ימע-ןב
 -- תרותה לע 'הלבקהו בתכה, לעב

8. 

 | ,986 -- ?םייח ץפת לעב,
 ,149 --- (וועשַאילע .רד) תובשחמ-לעב

8. 
 .8080 ,9106 -- ַאלעב ,אנירעלעב
 ,281 -- טעדנעב

 117 --- שטיװָאנָארומ םוקא ,רעדנעב
 900 -- סקַאמ ,רעדנעב
 .288 -- רואווענעב
 .819 -- עטרעב ,טדאטשנעקנעב
 ,809 -- יירעקורד ס'רעקעב
 ,808 ,840 -- .ֹו ,רעקעב
 .907 -- וביול ,רעקעב
 891 --- .סרמ ,רעקעב
 .900 -- דוד ,ןַאמגרעב
 ,1 ,28/ -- דוד ,ןָאסלעגרעב

98, 818, 142, 
 .889 -- .ה ,רעגרעב
 ,84/ -- .רד ,,ו ,רעגרעב
 .99/ ,908 ,907 --- ַאנול ,רעגרעב
 .881 -- ןירגרעב

 .899 -- .ו .מ ,יקסוועשטודרעב

 980 -- "טאלבגולפ רעוועשטידרעב ,

 ,188 --- (ַאװָאלָאג טדָאטש) דלָאהטרעב

 ,984 --- -- יקצַאל-ודלָאטרעב

 .0314 ,299 -- עשוהי' ,ווָאנַאטרעב

 ,881 ,880 ,820 -- לרעב 'ר

,52 



 סקפדניא

 ,039 ,084 ,211 --- רעקשילַאבומ לרעב
7, 40. 

 .202 ,287 ,288 --- .ל ,ןַאטרעב
 ,90 ,714 ,05 ,99 --- לעװַאּפ ,ןַאמרעב

9, 
 -- (שטיװָאסירָאב .ל) ,ל ,ןויטשנרעב

9, 250. 
 .298 -- ןָאעל ,ןייטשנרעב
 .119 -- דרַאװדע ,ןייטשנרעב
 .841 ,840 ,848 --- סם'נמלו ערעב
 ,54/ -- (ל'דוד) דוד ,יקסווָאזערעב

58, 850. 
 ,8/0 ,808 -- .מ .א ,ןיוטשנרעב
 .988 ,884 ,5 -- .ס ,ןיוטשנערעב
 .891 ,888 --- ַארַאלק ,ןייטשנערעב
 .201 -- לאומש ,ןייטשנערעב
 ,284 -- ץיוװָאקרעב
 .04/ -- רעטלָאװ ,ץיוװָאקרעב
 -ָאנַאשרעג דוד-לעסָאו ,יקסוװָאקרעב

 .017 -- שטיװ
 .284 -- וקסדַאשרעב
 .0808 -- לאלצב ובר
 .196 -- .רד ,ַאנילוַאּפ ,יקסדָארב
 .117--שטיװעלעמכַאר םוחנ ,ָאדיָארב
 .421 ,426 -- .רד ,יקסווָאקָארב
 | .90/ --- .ט .ב ,זַארב
 .088 ,879 ,818 -- הוח ,זַארב
 --?ָאװטסעשטשבָא עיָאוװיבוילָאטַארב

 .298 --- ןוארב
 ,286 ,988 --- (רעגור ייגרעס) ןוַארב
 .118 --- רימידַאלוװ ,ןָאסמַארב
 .884 --- שזרַאקַארב
 .98608 --- .ל ,ָאנדורב
 ,218 ,217 -- ץבעי דוד ,ָאדיורב
 .281 -- לעדנעמ ,ָאדיורב
 .400 ,88 -- .ש ,ָאדיורב
 .901 -- ןנח ,עדיורב
 .919 ,918 -- .י' ,עדיורב
 ,014 ,919 ,208 -- קחצי ,סעדיורב

0 
 ,019 -- רשָא-ןבואר ,סעדיורב
 .288 --- ןיורב
 .819 --- לבומ-ןרהא ,ווָאכורב
 .088 -- ןיצוינסורב
 ,027 ,891 ,888 --- .סרמ ,ןעטורב
 .909 --- .ל ,רעקיירב
 .909 --- .ב ,ןַאמקירב
 ,050 -- גניר רעטויברא 2 שטנערב

52 
 .008 ,986 --- גנור .ברא 8 שטנערב
 908 ,6 גנור .ברא 9 שטנערב
 .059 -- גנור .ברא 88 שטנערב
 .04/ -- גנור .ברא 66 שטנערב
 .078 ,984 -- גניר .ברא 96 שטנערב
 ,008 -- גנור .ברא 159 שטנערב
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 .008 -- גנור .ברא 1 שטנערב

 ,0008 -- גניר .ברוא 9 שטנערס

2, 9008. ' 

 .999 ,887 --- גנור .ברא 0 שטנערב

 .04/ -- גניר .ברא 5 שטנערב

 .972 -- גנור .ברא 828 שטנערב

 -ַאב) ַאנירעטַאקעי ,ַאיַאקסװָאקשערב
 .000 ,087 ,086 -- (ַאקשוב

: 

 ,118 --- לעַארזיא-לעקנַאי -ןָארַא ,מסבָאג

 .5099 ,888 --- לָאגָאג

 ,008 ,001 --- רלָאּפָאעל ,יקסוװוָאדָאג

8, 828. : 
 .140 ,189 ,82 -- יקסװעלדָאג

 ,5/ -- (ונל) ליאומַאס ,ויקסנַאשזָאג
,138 ,137 ,85 ,844 ,08 5 ,58 
,081/ ,086 ,248 ,94 3 ,52 

5 
 .098 -- ןַאשזד ,ווָאטַָאג

 .980 -- ןַאשז ,טפָאטָאג

 .954 ,9881 --- ַאנעלעה ,בילטָאג

 581 -- אנה ,דלעפסעטָאג

 .043--041 ,67 -- ןסינ-ובצ ,במָאלָאג

 .12/ -- יקסדנַאלָאג

 .201 --- ?ַאדנוב סָאלָאג

 481 -- ?יווקסָאמ סָאלָאג,

 .881 -- (567 .וב) דלָאג

 .04/ -- .ב ,דלָאג
 -- שטוװָאמואח ןימונב ,יקסווָאדלָאג

8. : 
 454 ,458 --- .רד ,קוזווא ,םרובדלָאג

 שטיוװָאמופעי וועל) ביול ,טרובדלָאג

 ,484 -- (ועיַאולימ

 494 -- ןתנ השמ ,טרובדלָאג

 ,4494 -- עגוופ ,טרובדלָאג

 ,915 -- (.ר .א 867 .רב) גרעבדלָאג

 .249 -- .א ,גרעבדלָאג
 008 -- .צ .ב ,גרעבהלָאג
 ,917 ,288 ,918 --- םירָאב ,גרעבדלָאג

59, 
 578 -- לאורבג ,גרעבדלָאג
 108 -- םיוח ,גרעבדלָאג
 | ,291 -- ףסוי ,גרעבדלָאג

 ,218 ,2/7 -- בוול קחצו ,גרעבדלָאג
0, 289, 883, 804, 808. 

 .1828 -- ַאשַאמ ,גרעבדלָאג
 -- ַאנװָאליַאכימ לעשַאר ,גרעבדלָאג

68,. 
 ,284 -- לחר ,ןודלָאג
 .891 ,888 -- ַאטעי ,גנודלָאג
 ,882 ,881 ,876 ,6 -- .מ ,גנודלָאג

6, 097, 948, 9079, 076. 
 .00 -- ןַאמדלָאג
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 .180 -- (ווערָאג) .ב ,ןַאמדלָאג
 ,009 -- סירָאב ,ןַאמדלָאג
 .080 ,918 ,809 --- דוד ,ןַאמדלָאג
 / 104 -- קהצו ,ןַאמדלָאג
 ,145 -- (ןָאעל) עבייל ,ןַאטדלָאג

8, 216, 240, 230, 286. 
 ,188 ,88 -- (רעביל) .מ ,ןַאמדלָאג

 ,808 ,281 ,221 ,020 ,208 ,ל0ש0
4, 104---1008, 

 ,ןַאמדלָאג
 .819 -- םוחנ ,ןַאמדלָאג
 ,909 -- .ו ,הטימסדלָאג
 ,884 -- רתסא ,גרעבנעדלָאג
 ,119 ,118 -- י'רָאגירג ,גרעבנעדלָאג

0, /117. 
 .888 ,8828 --= .ו ,גרעבנעדלָאג
 ,881 ,480 --- םהרבא ,ןעדַאפדלָאג
 .01 -- ןיײטשדלָאג
 .245 --- .א ,ןיוטשדלָאג
 .000 -- לעדנעמ ,ןיײטשדלָאג
 .908 --- ווָאר ,ןייטשדלָאג
 ,448 ,044 ,889 -- .ו .א ,טדימשדלָאג

8, /80, 808, 8/8. 
 907: ,906 ,904 -- ַארָאד ,בולָאג
 008 --- אופָאס ,בולָאג
 .8/8 -- סנַאה ,רַאלסָאג
 .880 --- סַאנַאה ,רעלסָאג
 ,880 --- שטיווָאליַאפַאר ליַאכומ ,ץָאג

4, 001, 0808, 084, 058, 058, 
6 

 / ,81 --- ןָאדרָאג
 . ,881 -- (86/ .וב) ןָאדרָאג
 -- (קוצוער םַאובַא) םַארבַא ,ןָאדרָאג

6, 8, 240, 6860 
 .849 -- ףלָאדַא ,ןָאדרָאג
 .889 -- .רד ,.י ,ןָאדרָאג
 . 458 ,89 -- ביל הדוהי ,ןָאדרָאג

 .,87 -- ביל 'רב לאיתוקי ,ןָאדרָאג
9 

 | .909 -- .? ,ןָאדרָאג
 ,/18 -- שטיװָאּפוסָא וועל ,ןָאדרָאג
 .810 -- (.שונוא) .מ ,ןָאדרָאג
 .086 ,8519 ,450 ,59 --- לכימ ,ןָאדרָאג
 .218 -- םוחנ ,ןָאדרָאג
 ,59 --- ַאנװָאקַאסיא ַאנילוַאּפ ,ןָאדרָאג

5, 4, 09, 140. 

 .808 ,940 --- .ש ,ןָאדרָאג
 ,6011 ,281 ,814 -- בקעי ,ןידרָאג

7, 

 .509 ,189 -- (ןַאמדלָאג .ב) ווערָאג
 ,988 --- .ג ,קילערָאג
 ,498 ,407 -- .ש ,קילערָאג
 ,100 --- ןיופרָאג
 ,180 -- .רד ,ןייפרָאג
 .680 ,817 ,810 -- םיסקַאמ ,יקרָאג

 סקצרניא

 .808 ,580 --- ירנעה ,ןעלַאג
 | .6/ --- ןירעפלַאג
 -ערדָאט דיװַאד ,(ןרעּפלעג) ןרעפלַאג

 ,118 -- שטיווָאס
 ,151 -- טפעשעג-ךוב ס'קינלעסַאג

38, 141, 
 .860 ,889 -- יירעקורד ,.פ ,רעברַאג
 .58 -- .ט ,לעקניפרַאג
 .888 --- .מ ,ןַאמדוג
 .888 ,8178 --- ווָאקצוג
 .01/7 -- םיסקַאמ ,שטיווָארוג
 -- ַאנװָאפלָאדַא ַאינעגוועי ,שמיוורוג

4, 1 1. 

 .88 -- .ש ,שטיוורוג
 .171 -- שטיווערוג

 .018 -- .רד ,שטיווערוג
 ,809 -- (קריצ) טיווערוג
 .808 -- .ו ,שטיווערוג
 שטיוװָאלואַאס יעסיָאמ ,שטיווערוג

 .112 -- ("יעוװטַאמ ,)
 .112 -- תשמ ,שטיווערוג
 ..808 ,2020 -- .מ .ס ,שטיווערוג
 .819 -- ןרתא ,דנאלרוג
 ,088 -- ןמלז ,דנַאלרוג
 .82/ --- ןָאסלעטיג
 ,888 -- .' ,ןַאמרעטיג
 .089 ,701 ,118 -- .רד ,.א ,גרובצנוג
 ,880--540 ,501 -- איליא ,גרובצניג

8 
 ,84/ ,849 ,08/ -- ןָארַאב ,גרובצניג

6, 808. 
 .016 -- לארשו ,גרובצניג
 / 014 ,819 -- בקעי ,גרובזניג
 ,80 ,19 -- ןרהא 'יוכדרמ ,גרובצנוג

1, 0838, 084, 
 .80/ -- .ר ,גרובצניג
 ,494 -- לאוער ,גרובצניג
 .406 ,240 -- לואש ,גרובצניג
 | ,90/ ,801 --- ַאנַא ,גרעבוניוג
 -אמ רעד עק'לאפר) לאפר ,גרעבצניג

 ,888 ,884 ,880 ,169 ,6--(רעל
9, 010, 918, 919, 986, 997, 
0, 1, 60 

 .2858 -- ונעגוועי ,רעסיג
 .408 ,407 -- .רד ,השמ ,שטיווָאשריג
 ,409 ,401 --- .רד ,והילא ,סובָאלג

8, 404, 406, 480, 745. 
 976 ,899 ,197 ,9 --- היבוט זאלג
 ,989 --- "ודנוב סָאלג ,
 .58 -- .מט ,ןַאמקילג
 ,198 ,901 ,900 ,88 -- (קינטומ) בעלג

0, 240, 988, 087. 

 .00 --- ןָאטנַא ,יקסווָאטַאנג
 .001 -- לושו ,דעג
 ,11 ,10 -- (טשריפסיורג) ןומידעג

, 



 טקצרניא

 .209 -- ץיארדעג
 ,889 --- (רעטסיגַאמ) .6 ,טויהטנוזעג
 ,098 -- ּפולופ ,רעטבילעג
 .880 --- םייה ,רעלעג
 240 .0/ -- ַאנעלעיו ,דנַאפלעג
 ,43/ ,480 -- .רד ,הדוה' ,לעזנעג
 .2/1 -- .פ ,ץעג
 : | ,ץעג
 ,136--189 -- .רד ,ירָאגירג ,ווָאצעג
 ,010 -- בקעו ,רעלטרעג
 .0/41 -- רעגטרעג
 .208 -- קוצרעג
 .240 ,80 --- יקסוװָאשרעג
 ./118 -- רוָאקַאו ,וקסוװָאשרעג
 .880 ,286 --- .רד ,ןושרעג
 ,(ירָאגירג) ןןושרג ,(ןושרג) ןושרעג

9, 958, 4, 8, 412, 128., 
 ,199 ,198 ,48 --- .רד ,וועל ,ןושרעג
 ,058 ,001 ,888 --- ורָאגורג ,ונושרעג

006, 000. 
 .841--- (וקצָאטָאּפ ףַארג( ?קדצ רג,
 ,149 -- ברה ,רזוע םייח ,יקסנעזדָארג

6907 
 ,2// -- םחנמ ףסוי ,יקסנעודָארג
 .289 --- ?טַאלבגולפ רענדָארג,
 -- (ָאקשיט-סעכיגָאו .ל) יקסווָאזָארג

9, 80, 80. 
 .898 ,080 -- .רד ,.ס ,ןַאמענָארג
 .880 ,90/1 -- ץרעה ,דרַאבסָארג
 ,900 --- ןַאמסָארג
 ,809 -- ךַאנַאמלַא ,ץירָאמ ,ןַאמסָארג
 .281/ ,280 ,288 --- רעסָארג
 .300 ,800 -- יקסבַארג
 ,2904 -- ַאקסלעבַארג
 .107 ,5 -- לוזארג
 .019 -- !וקסוועשטארג
 .8002 -- 'יירעקורד ַאקיפַארג
 .194 ,08 ,02 ,01 ,99 --- םופעי ,ץַארג
 ,880 --- (רָאסעּפָארּפ) רעבורג
 .882 -- ַאיַאקסניוודורג

 .088 --- רַאקסָא ,גרעבנעזורג
 ,0838 ,090 ,898 -- םהרבא ,סעכולורג

0, 
 ,586 ,948 ,842 --- רינעוַא ,סעכילירג

629 
 .90/' -- ארָאד ,ןירג
 .143 ,284 -- קחצו ,םיובנורג
 .249 -- עזָאר ,טאלבנורג
 .080 -- ףסוי ,גרעבנורג

 ,540 ,508 -- "ךעלעמיוב עקנינורג, |
1, 854, 858, 889, 800, 142. 

 .840 -- לאומש ,ןַאמנונוורג

 ,989 --- (ןַאהַאק לואבימ) שטיווענורג

 | .258 --- .מ ,רלעפנורג
 ,(יעפָאמיט--ןָאזלעּפָאק חמצ) ןישירג

7, 

89 

 ,240 -- (רעולָאמס רעד) עשירג
 .9018 -- שרעה ובצ ,ץערג
 | .188 -- .רד ,ארעוו ,ןושרג
 .819 ,888--(רעניבַאר) ובצ ,ינושרג

 יד

 .117 ,116 -- יקסנישזבָאד
 .088 --- וקסלָאװָארבָאד
 .141 ,08 --- ווָאבוילָארבָאד
 .9 .רד ,שטיוועשַאמָאד
 ,284 1200 -- "קלָאפ עשידיא סָאד

7 | 
 ,481 -- ?טַאלבסקלָאפ עשודיא סָאד

482 
 .140 ,800 ,288 --- ?טרָאוװ סָאד ,
 .81/ -- .ןעבעל עיינ סָאד,
 .201 --- 'ןעבעל עלענָאיסעּפָארּפ סָאד ,
 ,800 ,840 ,889 -- ?קלָאפ סָאד ,

8, 817. 
 .917 --- ?טַאלבסקלָאפ סָאד ,
 ,980 ,208 --- ?טרָאװ עוירפ סָאד,

52, 8 

 .099 -- יקסוװעיָאטסָאד
 ,888 --- עגַא'ד
 -עיַאלָאקיג רימידַאלוו ,ווָאדיװַאד

 .8004 -- שטיוװ
 עבייל ,(ווָאדיװַאד) שטיוװָאדיװַאד

 .8580 -- יטעב ,ַאקסלַאד
 ,00/ ,800 ,806 -- טנָאמַאמ ,יקסלַאד

8. 
 ,810 ,0 --- םאהארבייא ,רעקסמאד

8, 810, 888. 
 .289 --- .פ ,ןַאד
 . 4105 -- שטיוורוג---ןַאד
 ,8088 ,419 -- אלעב ,לעינַאד
 ,108 --- וװָאכינרעשט---ילעינַאד
 .202 --- .מ ,ַאקסנַאד
 .88 -- םהרבא ,גיצנַאד
 ,909 -- םעס ,קנַאד
 .1900 --- םהרבא ,רעקווָאכַאד
 ,10 -- ןיוורַאד
 .190 -- םהרבא ,רעקווָארַאד
 ,959 --- ?טַאלבגולפ רעקסניוופ
 .296 --- ַאוד
 .006 --- אנווָאמופעי ַאדיא ,ווָאנבוד
 ,438 ,840 ,829 ,256 --- .ש ,ווָאנבוד

7, 806, 809, 810. 
 .889 -- טסנרע ,שטיוד
 .08 -- .רד .ש ,ןַאמרעיוד
 .141 -- קירבַאפ-קַאבַאט סאשטנורוד
 .678 --- ָאװָאנרוד
 .614 -- ןָאעל ,ןַאמשוד
 .-מערעּפ רעד יעסיָאמ) השמ ,ןיקשוד

 ,210 ,118 ,140 -- (קישטָאול
1, 2858, | 
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 .0 -- .ב ,בָאקווישוד
 / 808 -- .שוד ,ןָאסבָאקיושזד
 09 -- .ה ,ןָאסבָאקיישזד
 .000 -- סורָאמ ,ןָאסבָאקיישזד
 ,220 -- וקסנושודרעשזד
 .214 -- שלעויומ שירעבוד 'ר
 .629 -- רעדיל ל'דוד יבר
 .910 -- .ו ,ןָאסדיוװייד
 ,119 ,118 ,114 ,107 -- וועל ,שטייד

0, 
 ,999 --- לעדנעמ ,שטווד
 .480 -- סעוָאמ ,רענייוו-ראקייד
 ,841 ,240 -- .טלעוװו עשידיא יד,

0, /81, 818, 148, 148, 
 ,8490 ,288 -- ?גנוטייצ עשודוא יד,

 .880 -- .עיצַארעּפָאָאק עשידוא יוד,
 ,900 -- ?עמיטש-טקלָאפ עשודוא יד;
 .6099 ,601 -- 'עמיטש רעטיוברַא וד,
 .858 -- ?"המוב יוד,
 ,286 ,200 ,108 -- ?גנונפָאה יד,

0, 209, 208, 094. 
 ,881 ,248 ,841 ,940 -- .ךָאװ יד,

8 804, 145. 
 .8908 --- .דנעגוו רענליוו יד
 .81/ ,846 -- ,סעיינ עטצעל יוד,
 .9601 --- ?לעדָאנ יוד,
 -ַאק רעװָאקרַאכ ןופ ןעטכירכַאנ יד,

 .209 -- "דנוב, ןופ טםעטומ |
 ,200 -- ענליו ,'טלעוו עיינ יד,

 ,968 -- קרָאו וינ ,"טלעוו עיינ יד,
 ,208 ,204 -- ?טיוצ עיינ יוד,
 ,809 8 ,808 -- ?לוש ץיינ יד,

6, 4538, 
 ,0 -- ?עמוטש עיונ יד

 .45 -- "ןעטפורש עשיגָאלָאליפ יד
 58 -- .יורפ יד, 8

 .842 -- 'ןעטייווק-סגנילירפ יד,
 .969 -- עװקסָאמ ,"טפנוקוצ וד,
 ,1/9 ,94 --- סרָאו וינ ,"טפנוקוצ יוד,
 ,781 ,858 ,880 -- ?טיוצ יד,
 .84/ ,9848 -- 'ןָאפ עטיור יד,
 ,2609 ,900 -- "דנוב ןופ עמוטש יד,

4 
 .888 --- .א ,אמויד
 ,180 -- .רד ,בקעי ,ןָאליד
 ,918 --- .סרמ ,ןָאליד
 .081 --- ארדנַאסקעלַא ,אוועליד

 ,868 ,514 ,894 -- ּפוסָא ,װוָאמיד
8, 806. 

 ,288 -- ורטימיד

 ,844 -- .ש ,ןיוטשטנעמיד

 .089 --- .ס ,לָאגנוד

 ,968 -- .ו ,ןַאמניד

 ססקערניא

 + 438 ,210 ,59 -- ריאמ קיוווא ,קיד
8, 810, 014, 0846, 6041, 140, 
8 

 .2460 -- ןייטשקיד
 .190 -- טנָאמרוד
 .128 -- .ו ןישזדוו ,סבעד
 ,04 -- (רעטייו .א) 'יקסשינעוװעד

, ,7 
 .487 -- לעינעד ,ןָאיל-עד
 .098 --- ווָאנאילעד
 ,698 ,000 ,60 ,99 -- קַאסוא ,ָאבמעד
 .986 -- סקַאמ ,שונעד
 ,948 -- .רעטייברַא רעשידיא רעד

8, 202, 

 .880 -- ?טנארגימוא רעשידוא רעד ,
 ,889 --- "רעקרעווטנַאה רעשידיא רעד ,
 ,810 -- ?טַאלבעגַאט רעשידיא רעד ,

1, 

 ,148 -- ?רעטַאעט רעשידיא רעד ,
 ,881 ,849 -- ?רחוס רעשידיא רעד,

59, 
 .810 -- ?רעירוק רעשידיא רעד,
 .81/ -- ?רעפמעק רעשודיא רעד,
 ,201 --- ?לַאנָאוצַאנרעטנוא רעד,
 .510 -- ?רענַאקירעמַא רעד
 ,848 -- "תמא רעד,
 ,087 ,989 -- ?רעטיוברַא רעד,
 ,9859 --- ?דנוב רעד,
 .262 ,200 -- ?קָאלג רעד,
 ,880 --- ?רעלדנעהצלָאה רעד,
 ,969 --- ?רעטיוברַא ךעגלָאװ רעד,
 ,019 ,177 -- "רענליוו רעד ,
 -- (.ר .א 267 .רב) ?רענליוו רעד,

8 896, /89, 
 ,198 ,109 -- ענליוו ,"רעקעוו רעד

4, 198, 190, 197, 288, 958, 
8, 200, 261, 694, 142, 948,. 
5. 

 ,800 ,558 ,886 --- "רבח רעד ,
 960 -- ענליוו ,"גָאמ רעד ,
 081 -- קרָאו ןינ ,"גָאט רעד ,
 -- (וקסנַאשזָאג .ס) ?רערהעל רעד,

7. 
 ,8460 - "טנעמָאמ רעד ,

 ,9 "לָאנרושז ןעגרָאמ רעד ,
0, 

 + ,908 ,208 --- "ןרעטשנעגרָאמ רעד ,
60, 200, 

 ,846 --- ?טַאלבגָאטימ רעד ,
 .846 -- ?"סעלסעמ רעד ,
 ,847 ,2840 --- .ןעגרָאמ רעיוונ רעד ,
 ,849 ,589 -- ענליוו ,"דניירפ רעד,

86, /51. 
 -- ?טסינומָאק רעד ,
 ,810 --- ?לוק רעד,
 ,989 --- "רעפמעק רעד,

446 4 



 סקעדניא

 .5344 -- ?ןערעטש רעד ,
 .800 ,201 ,200 --- "רעדוונש רעד,
 .296 --- סענוָארד
 .9019 -- .מ ,סענוָארד
 .919 -- .פ ,סענזָארד
 .208 -- ןיקבַארד
 ,284 -- רעטלַא ,ווָאנַאוורד
 ס'דנַאפלעג .ַאנעלעה) .רד ,ןיקפורד |

 ,946 --- (ןַאמ
 ,914 ,9000 ,246 -- .רד ,. ,ןיקסורד

5, 917, 919, 920, 999, 028, 
0. 

 .000 -- ןיבור ,ןיקסורד
 .817 -- "המידד ,
 .8717 -- סקַאמ ,רעיירד
 .946 -- לעזערד
 ,107 -- (לַארענעג) לעטנערד

 יה

 .019 ,987 -- בקעו-ובדרמ ,רעבָאה
 .48/ -- ןעיד םאילווו ,סלעוַאה
 .884 -- לחר ,רעצלָאה
 ,248 ,40 -- "תמאה,
 ,084 -- .מ ,קַאטשגינַאה
 .288 -- (לַארענעג) ןַאמפָאה
 ,200 ,202 ,198 -- "יוד ,גנונפָאה,

0, 268, 268, 004. 

 .207 --- (ןַאלּפַאק עקשָאי) יצָארָאה
 .289 --- ?טַָאלבגולפ רעקַאדָארָאה ,
 .9088 -- ורעה ,ץטיווָארָאה
 .915 -- .וװ ,ץיוװָארָאה
 .819 -- ןתנ ,ץיווָארָאה
 .0903 ,801 ,888 -- ַאמע ,ץיוװַארָאה
 .084 -- רעבַאה
 ,808 ,800 -- .ב ,ןרעפלַאה
 .084 -- ביול-השמ ,ןרעפלַאה
 .026 -- טרעבלַא ,ןירעּפלַאה
 .888 -- קלַאפ ,ןירעּפלַאה
 .080 -- דוד ,רעגרובמַאה
 .000 ,800 -- טונק ,ןוסמַאה
 457 -- ?עמוטש רעקרעװטנַאה ,
 ,22/7 -- .רֹד ,עקטנַאה
 .854 --- ןַאמענַאה
 ,880 --- .מ ,לעקסַאה
 .208 -- עונעה ,סעלרַאה
 ,280 --- ֹוװַאקרַאה
 ,089 -- רעדנַאסקעלַא ,ווװוַאקרַאה
 ,884 -- עטוא-ענרעשט ,וווַאקרַאה
 .816 -- ןַאמטפיוה
 .900 --- טרעבלַא ,סודרוה
 .901 -- לעקנאי ,ץיוורוה

 .0908 -- (43 .רב) ינשזד ,ץיוורוה

 .926 ,19 ,018 --- .ו ,ץיוורוח

 .189 -- ןושרג ,שטיוורוה

901 

 608 ,14 -- קווייא קחצי ,שטיוורוה

---808, 819. 
 449 -- ןַאמּפול ,ץיוורוה
 ,208 --- (ויװטמַאמ) .מ ,שטיוורוה
 .249 ,216 ,140 -- ּובצ ,שמיוורוה
 .208 -- .ׂש ,שטיוורוה
 .,900 ,042 ,984 ,988 -- "ןמוה,

7,. 
 .809 --- "םיוחח,
 .209 --- ןַאמקילייה
 .8441 -- .פ ,ןירעפלייה
 .919 -- .ח ,ץיװַאמייה
 .110 ,109 -- ךירנייה ,ענייה

 .481 -- ?םווה,
 ,001 -- ?עטינַאמווה ,
 ,288 ,279 --- "טייברַא ךרוד ףליה,

8, 880, 8304, 4360, 181, 132, 

8, 
 -|ש עשודוא רַאפ טעטימָאק ספלוה

 .090--081 -- ענליוו ןיא ןעל
 .097 -- .רד ,שטיוװוָאמיה
 .209 ,282 -- גרובנעדנוה
 -לעועג עשיפַארגָאנמע שירָאטסוה ,

 ,381 ,809 -- ענליוו ןיא טפאש
8, 

 ייזומ רעשיפארגָאנטע-שירָאטסיה
 -- וקסנַא .ש ןופ ןעמָאנ ן'פווא
2, 891, 818. 

 .88/ -- (ןָאראב) שריה
 -- (ןיוטשנעװעל) רעוַאּפול שריה .ר

 ,008 -- .ןיוארַאפ טרעקעל שריח,
4 

 .808 -- .ו ,יקסווָאשריה
 ,8/1 ,818 ,518 -- ץרּפ ,ןיובשריח

0, 8538, 8929, 808, 145, 1907. 

 .199 -- רעקסנימ רעד עשיויה
 .106 ,104 -- רעמערק רעד לעשריה
 .829 -- עלעשריה 'ר
 .884 -- ןמלו ,דלעפשריה
 .042 -- ?ולארשיה,
 .6050 -- "לטרכה ,
 ,804 -- .טס ,וקסוקלַאה
 ,940 --- ללה
 .86 -- ללה 'רי
 ,878 ,579 --- (ןַאמרעש בקעיו) ובכמה
 .801 ,018 ,585 -- ?"ץולמה,
 ,810 --- ?'ורבעה,
 ,19 -- (ןיגינעק) גיוודעה
 .981 -- (לעמ .ח) ייווצנעזעה
 .817 ,489 -- "םלועה ,
 .982 --- ףלָאדַא ,דלעה
 .810 -- .רד ,.מ ,רעלעה
 .80 ,858 -- ַאנעלעה ,דנַאפלעה
 (קַאװטיל .א) לעקנַאי םייח ,טנַאפלעה

1, 
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 ,8/8 ,517 ,516 -- לדוד ,ןַאמרעה
0, 884, 988. 

 .808 --- רטָאוּפ ,שטיוװָאנַאמרעה
 ,808 ,9817 -- .רֹד ,לצרעה
 .919 -- וכדרמ ,ןַאמשרעה
 .880 -- קיצוא ,שטיווָאקשרעה
 .810 --- "הגספה ,,
 ,481 -- ?"הרופצה ,
 .881 -- ?עובשח,
 ,489 --- ?חלשח ,

 יו

 --שמיוועלעדנעמ םייח ,יקטניגָאדָאוו

 .888 --- לעַארזוא ,להָאוו
 .891 -- ןילוַאּפ ,להָאװ
 .890 --- ?עינעדשזָארזָאוו ,
 ,884 --- סולומַאר וקסעניָאװ
 .0060 --- .רָאביול ווָא סיָאו,
 .864 -- .ל ,ַאװַאקיציאװ
 ,919 ,880 -- סםירָאב ,שטיװָאלָאװ

98. 
 .119 --- יקצָאלָאװ
 ,008 -- םיורָאט ,ןיגלָאװ
 ,908 --- רעטלָאװ
 .281 -- .ו ,ןילָאװ
 .058 -- יקסוװָאכלָאװ
 .8908 ,891 ,8 -- .ל .א ,ןָאספלָאװ
 .808 --- .ב ,ןָאספלָאװ
 ,88 ,81 ,0/ -- ַאטרעב ,ןָאספלָאװ
 ,89 ,81 ,0/ -- אטסוג ,ןָאספלָאװ

0. 
 -- שטווועשאילע יעסיָאמ ,ןָאספלָאוו

98. 
 .81 ,04 -- אינעשז ,ץַאק-ןָאסּפלָאװ
 .977 ,054 -- .ג ריאמ ,טרעּפלָאװ
 .140 ,81 -- אוליצ ,קלָאװ
 .4/0 ---- ?דָאכסָאוװ,
 .4890 --- טלעַאכומ-וספָאוו
 .900 -- ןעהטיינ ,רעקָאוו
 .809 -- .מ ,קישטייבָארָאוװו
 .900 -- ןרהא ,ןַאמרעמָאוו
 .884 -- ישועי ,ןעדלַאװ
 .920 -- םייח ,טלַאװ
 ,080 ,5/0 ,519 -- אילָאּפ ,רעטלַאװ

1. 
 .881 --- ינעשוד ,רעילַאװ
 .188 ,81 --  ַאנימ ,קלאוו
 .180 -- .רד ,.א ,רעטנַאװ
 .181 --- ַאיַאקסוװעיליסַאװ
 ,480 -- .,מ ,יקספווַאשרַאוװ
 980 -- ?רעטיוברַא רעװאשרַאוװ ,
 ,9600 -- "טאלבגולפ רעוואשראוו ,
 .880 ,816 -- םירמ ,עדייוו

 ,177 ,188 --- (ןָארַא) ןרחא ,רעטייוו

 סקערניא

09, 180, 181, 188, 184, 188, 
0, 2048, 204, 208, 288, 200, 
0, 348, 384, 380, 454, 490, 
4, 819, 8717, 018, 140, 142, 

8, 
 .380 -- "ךוב רעטייוו,
 ,884 ,816 ,584 --- .רד .מ ,טרעכייוו

58, 143. 
 .089 ,284 -- לבומ ,טרעבייוו
 ,9982 -- ףסוי ,גרעבנייוו
 .8058 ,084 --- .ו ,ביורטנייוו
 .889 --- סעלנייוו
 -- שטיוװָאסָאהנוּפ -- שריה ,לענייוו

98 | 
 -- שטיוװָארעזייל לעקנַאי ,רענייוו

9.9 : 
 .9080 -- ןאמיוה ,רענייוו
 .248 --- .7 ,רענייוו
 ,190 --- שטיװָאנָאימעס וועל ,רענייוו
 -- שטווועלעמעש עיַאש ,רענייוו

0 

 ,201 ,2860 ,8---.רד ,סקַאמ ,ךיירטייוו
02, 822, 894, 848, 848, 800, 
59, 7158, 907. 
 084 -- קָאטשנויװ

 ,144 -- (לאימחרי) .א ,ןייטשנייוװ
 ,288 ,981 ,280 ,288 ,2981 ,9ל8
1 810, 71020, 7108, 08/. 

 480 -- .רד ביול-הירא ,ןייטשנייוװ
 .284 -- רעדירב ןייטשנייוװ
 ,100 -- קחצי ,ןייטשנייוו

 -- שטיוװָאמיַאה והימרו ,ןיימשנייוו
.0 

 ,068 ,288 -- .ל ,ןייטשנייוװ
 -- שטוװָאמיַאה יעסוָאמ ,ןיוטשנייוװו

9.0 
 ,058 ,152 ,151 -- ריאמ ,ןיוטשנייוװ

9, 978, 

 .018 -- .סרמ ,ןיוטשנייוװ
 ,027/ -- (ונבל דוד) דרָאבסייװ|

 .8468 -- .ח ,דרָאבסייוװ
 .088 ,180 -- בייל ,דרָאבסייוװ
 .2006 ,גרעבסייוו

 ,8584 --- ףסוי ,ץילסייוו
 ,889 ,8519 ,518 --- בקעֹו ,ץילסייוו

4, 

 .06 ,801 -- גרעבנעסייוו
 -- (סעפַאר השמ) .ל7 ,גרעבנעסייוו

89 

 .808 -- .א ,ץיווו
 .890 -- םייחה ,ןאמצייוו

 ,88 ,81 ,42 ,2--.רד בקעי ,יקסדָאגיװ
8, /847, 8607, 868, 800, 878, 
979, 880, 881, 889, 801, /879, 
8, 129, 188, 148, 176, 907, 



 טקפדניא

 .080 -- .רד לאבומ ,וקסדָאגווו
 .02/ -- .ר ,ןישוגיוו
 -- שטיװָארמימד סירָאב ,ונעלוגיוו

9 4 
 .014 --- אינָאס ,ווָאדיוו
 88 -- .ֹו ,יקסנַאשטודיוו
 .189 -- עלייב ,טאינישודרעזדיוו
 .80 -- ןיטנעלאוו ,ךירדיוו
 .014 ,280 -- אדורפ ,אנילַאטיוו
 .(21 ,טרַאטיוװ
 .18 ,14 ,19 ,12 -- סאטיוטימ
 ,יירעקורד ַאווָאלדנַאפ-ַאשטרַאװמיווש

0. 
 .289 ,"טַאלבגולפ רעקסבעטיוו ,
 ,189 ,82 ,08 --- רוָאקַאו ,דניקטיוו

99 
 .2859 ,981 --- עינַאמ ,שטיוועשובליוו
 .249 -- .מ ,רעטליוװ
 .119 -- קרַאמ ,רעטליוו
 ,249 -- חרפש ,רעטליוו
 -- ?אסטנעלוװ אומעו וא אנליוװ ,

0. 
 (.ר .א 48 .רב) ?רענליוו,
 .040 -- .מ ,רענליוו
 .888 ,ןעלוש-טנעווָא רענליוו
 ראפ טפאשלעזועג עשידיא רענליוו

 | ,888 -- קיזומ
 -ןרג עשיטַארקָאמעד עשודיא רעגליוו

 .989 ,ןעּפ
 -לעזועג רעטַאעט עשידוא רענליוו

 .428 ,טפאש
 -לעועג עשינוצודעמ עשידיא רענליוו

 00 ,984 -- טפאש
 -ַאוינַאגרַָא טרָאּפס עשידיא רענליוו

 ,,8 ,"ןערעטשנעגרָאמ , עוצ
 רענלייו

 ןטפאשלעזשג טסנוק עשידיא רענליוו
/419. 

 .9081 ,ןעלוש עשידיא רענליוו
 "ןיורק םיריוטקָאד רעשודוא רענליוו,

--- 879, 
 .ךולטפַאשנעסיוו רעשידוא רענליוו

 .808 ,לעויורק רעשורארעטיל
 -גוא רעשולאקווומ רעשידוא רענליוו

 419 -- טוטיטפ
 --ןיואראפ ןעיורפ רעשידיא רענליוו

6, 889. 
 ,עינַאלָאק רעדניק רעשידיא רענליוו

 ,42 --- ,לָאטיּפש רעשודיא רענליוו

8, /30, 408, 408, 410, 412, 

4, 421, 480, 196, 198, 099, 

 -ַאגרָא רוטלוק רענאקירעמַא-רענליוו

 | .008 -- עיצאזונ

 .000 ,ןוואראפ טנעדנעּפעדנוא רענליוװ

9981 

 רעשירעטולומ רעלָאקָאטנא רענליוו
 .400 -- לאטופש

 ,"עגיל עזָאלוקרעבוט-יטנַא, רענליוװ
0. 

 ,ןָאטסָאב ןופ ןָאשייאיסָאפַא רענליט
9, 928, 0820, 

 ןָאשייאוסָאסא רענליוו
6 

 ;000 ,8099 -- ל'תויבה-לעב רענליוו
1, 008, 118, 149, 809, 

 ,900 -- ן'ססא טגעלָאװענעב רענליוו

 ,םעלרַאה ווָא

 וָא ן'ססא  טנעלָאװענעב רענליוו
 ,918 ,914 ,008 ,902 -- ןילקורב
8, 9832 - 

 .אלופ ,וטעיוסָאס לעשיפענעב רענליוו
 ..001 ,עיפלעד

 ן'ססא טנעלָאװענעב סרעדָארב רענליוו
--- 900. 

 עיָאװיבוילַאטַארב , רענליוו
 .880 --- ?ַאוװוטסעשטשבָא

 -ומטשרעטנוא רעכילרעדי רב רענליוו
 .008 --- ןייארַאפ סגנוצ

 ,000 -- .ר .א 98 שטנערב רענליוו
1, (920, 980, 910, 979. 

 ,818 -- .ר .א 42 שטנערב רענליוו
8, 8/9, 980, 881, 908, 018, 
4, 018, 024, 996, 098, 089, 
0, 946, /94, 948, 9850, 958, 
4, 088, 009, 970, 079, 078, 
4, 9718, 979, 980, 981, 989. 

 ףנעדנעּפעדנוא 08 שטנערב רענליוו
 | ,921 --- .ר .א

 --.| .א 104 שטנערב סידייל רענליוו
 914 ה
 ,ָאגאקיש ,.ר .א 178 שטנערב רענליוו

8, 
 -אלופ ,,ר .א 288 שטנערב רענליוו

 .061 ,004 -- עיפלעד
 ,60 ,4 ,3--. .א ,207 .רב רענליוו

5 107, 912, 881, 861, 169, 
7, 826, 840, 879---808, 899, 
1 9090, 910, 912, 914, 918, 
6, 918, 999, 998, 996, 090, 
1, 082, 958, 9080, 040, 041, 

9 }/94, 948, 981, 089, 058, 

 ,070 ,968 ,966 ,989 ,9860 ,8ס

1, 978, 978, 974, 976, 080, 

 ו .982 ,1

 ,887 -- .ר .א 578 שטנערב רענליוו

0, 958, 9719. 

 ןַאטסָאב ,ר .א 6060 שטנערב רענליוו

--- 908, 929, 980, 989. 

 1047 שטנערב טנעגוו סקרַאמ רענליוו

--- 894. 
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 ,201 ,8/ ,19 ,18 -- ןואג רענליוו

 ,טס2 ,081 ,027 ,620--621 ,8

0, 118. 
 עשיגָאלָאקעגוג פא ןשלעזעג רענליוו

--- 417. 
 ןופ רעבָאהביל, טפַאשלעזעג רענליוו

 .898 -- םומרנ עטלַא ןשודוא
 "המומת הרות, טפַאשלעזעג רענליוו

--- = 898., 
 תישמ, לוש ןוא טפַאשלעזעג רענליוו

 .408 --- ?.םומלא
 .801 ,49-- טעטומָאק םפלוה רענליוו,
 -'דוא ראַפ טעטימָאק ספליה רענליוו

 .030 ,981--ענליוו ןוא ןלוש עש
 ,889--41 יא ,רָאװ רענליו
 ,380 ---  בנעבָאוו רעגליוו
 ..296 --- ןעלוש) .עבולטלעוו רענליוו
 ,000 ,888 -- .ךו:לעמַאז רענליווג

1 892, /817, 159, 160/. 
 ,8960 --- לָאטיּפש רעצעגירעווז רענליוו

9 411 417, 481, 2, 
 128 ,991 ,898 -- "גָאט רענליוו,

.188 ,191 ,0 
 .840 ,889 --- "טאלבעגאט רענליוו,

 -- ?טרָא, ןופ םוקונכעט רענליוו
2, 818, 0899. 

 ,228 ,898 ,259 -- "עפורט רענליוו,
 ,ס99 ,989 ,898 ,886--8712 ,4

- 8598, 5914, 898, 896, 198. 
 ,911 -- קרַאונ ,סנעמ גנָאו רענליוו

8, 902, 
 ןססא טנעלָאװעגעב סנעמ גנָאו רענליוו

 .880 ,9 ,דד
 ,8800 -- לָאטיּפש "בוק לאו רענליוו

.188 ,417 ,408 ,808 ,8 
 914 -- בולק דנעגוו רענליוו
 ,ומווסָאס דיוא דעטיינוו רענליוו

 .008 --- ָאגַאק
 ,ן'ססא טנעלָאװעגעב דעטיינוי רענליוו

 994 ' קרָאו ןונ
 -- ףעילער סודויל דעטיינוי רענליוו

8, 008, 999. - 
 .4060 -- טעטומָאק םימותי רענליוו
 ײוא ץיָאנלַאשטַאנ ס'וװערַאזַאל רענליוו

 ,918 ,940 ,422 -- עשטשילושט
8, 

 -ווקֲא טנעלָאװענעב סידייל רענליוו
 יו ,028 ,008 -- ןילקורב ,ורעל

 ,828 ---  ?ןעבעל רענליוו ,
 ,89 -- טוטיטסנוא רערהעל רענליוו

9, 90, 104, 898, 417, 898, 

9, 6008, 620, 040, 680, 008, 
8, 109, 117, 119, 120, /80, 
6 /827, 946. 

 -עג עשיטַאמַארד שילַאקיזומ רענליוו
 .988 -- טפאשלעזעג גנַאז

 -וׂש

 רענליוו

 םסקצדניא

 .0890 -- ?םונקז בשומ , רענליוו
 .898--לָאטוּפש רעשירעטולומ רענליוו
 0 ,6 ,108 -- .ובכמ, רענליוו

1, 482, 488. 
 -- טפאשלעזעג עשונוצודעמ רענליוו

8. | 
 קעטַאולביב "הלכשה וצופמ, רענליוו

--- 889. : 
 ,899 ,880--"םילוח תרמשמ , רענליוו

0, 8 410, 411, 418, 421, 
1, 430, /40. 

 ,9080 -- לָאטוּפש ?שטיוװַאס , רענליוו
408 ,402 ,8 

 ,ומיוסָאס .ווענעב סרעטסופ רענליוו
 .90/ -- ָאגַאקוש

 ,446 --- ?ָאווָאלס, רענליוו
 .טנוא ןעקנַארק סודייל עטשרע רענליוו

9 982, 
 וָא וטייסָאס וויסערגָארּפ רעליוג

 098 ,028 ,917 ,905 --- ליוגזנָארב
 -ומָאק ספליה רעטגינוואראפ רענליוו

 ,908 ,008 ,902 ,901 ,888 -- םעט

1, (017--980, 051, 9082, 048, 
 : .982 ,9714 ,1 ,ס0

 'ר 'א ,43 .,רב בולק ןעיורפ רענליוו
8, 929, 989. 

 .ו .א 867 .רב בולק ןעיורפ רענליוו
7, 008, 929, 9528. 

 .411,288--הבושו ס'הלעמ 'ר רענלו וו
 -וו, טפאשלעועג ָאטנַארעּפסע רענליוו

 .488 -- ?ָאסרעווינ
 .889 ,888 --- "סערּפסקע רענליוו,
 -- ןוואראפ סעקישטוַאקירּפ רענליוו

1, 152, 001, 978, 9901. 
 -עמיל עשידוא ןופ ןוואראפ רענליוו

 ,740 -- ןעטסילַאנרושז ןוא ןעטַאר
 ,289 -- ?טָאלב גולפ רענליוו,
 ןופ תוברוח יד ףיוא; סקנּפ רענליוו

 אנָאקעי) "תומוהמ ןוא תומחלמ
1) -- 860, 83901, 518, 116. 

 ןופ עטכישעג רעד ראפ סקנּפ רענליוו
 המחלמ ןופ ןערהַאו וד ןיא ענליוו
 עג .נמע .טסיה) עיצַאּפוקָא ןוא
09) -- /8407, 882, 801, 899, 

 .880 ,49 -- הלודג הקדצ רענליוו
 -וומָאק סגנודלוב רעלארטנעצ רענליוו

 ,808 ,891 ,889 --- (.ק .ב .צ) טע
,484 ,498 ,41/ ,1 10 ,6 

1, 9831, 9844. 
 -עג עשונוצידעמ עכילרעזייק

 .879 -- טפאשלעז
 -לעועג "גנוגרָאזרַאפ רעדניק, רענליוו

 ,881 ,8 רענלווו

 .167 ,104 -- "ףמַאקנעסַאלק ר רעגליוו,



 .סקטוניא

 : .809 ,898 --- ָאודַאר רענליוו,
 ,9 ,8 ,08 -- לוש רעניבַאר רענליוו

 ,407 ,404 ,9ס ,104 ,101 ,40
8, 466, 481, 527, 558, 019,/ 
-690, 688, 686, 640, 717, 718, 

9, 41, 52, 4, 7, +7, 

 ,411 ,28 -- תבישי' סוליומאר רענליוו
,044 ,8198 ,178 - 

 -- וורוושזד וינ ווָא ףילער רענליוו
6,. 

 .04 -- להוש-טָאטש רענליוו
 ,919 --- קעטָאולביב ןושארטש רעגליוו

. 948--987, 898, 189, 140, 170, 
 .958 ,198 ,186 ,ךזפ ,111 |
 .09 / --- ,קונמסעוו יקסנעליוו
 .108 ,5 --- .ט ,דארגָאגיוװ
 -- ףסוו ,(ןייטשנייװ) ווָאדַארגָאניװ

439 604, 008, 015, 8, 997, 
9, 

 ..927 ,907 -- ןיִלוָאּפ ,ווָאדַארגָאניוו
 ,208 ---  סקַאט ,רוקָאניוװ
 ,248 -- .מ ,יקסוועשטניוו
 ,902 ---  ווַאטסוג ,קיניוו
 .900 ,019 ,018 ,909 -- יקעב ,רעניוו
 .907 --- ַאבוול ,רעניוװ
 .898 --- ָאעל ,ץניוו
 ,218 -- (רָאסעּפָארּפ) עשניוו
 .084 -- !קסנַאיּפסיװ
 .010 ,819--עטרעב (הותב) ,קינרעיוו
 ,811--509 -- (רעטוּפ) ץרפ ,קינרעיוו

18 2 41, 

 ,1719 -- רעקיוו

 ,988 ,241 ,04 -- (ןהב .ב) וליגריוו
9, 844, 141, 881. 

 ,80/ ,209 -- .וד ,,א ,יקפבושריוו
8, 4, 592, +, 8, 52, 

 ,819 ,494ה
 ,44/ --- (רָאסעּפָארּפ) ָאקשטידַאלוו
 ,91 ,900 -- (יקסווָאסָאק) רימידַאלוװ

8, 138, 180, 171, 198, 198, 
908, 949, 988, 988, 087, 

 .498 -- (רעגונ .ש) .ס ,ווָארימידַאלוװ
 .679 ,678 ,077 --- ַאװָארימידַאלוו
 .28 ,24 ,12 -- רעט4 ווַאלסידַאלוװ
 ,284 ,211 ,206 ,208 --- .3 ,קעדַאלוו

59 018, 019, 990, 0832, 988, 
4, 958, 956, 959. 

 .676 -- (רעטסוומ-ווצולָאּפ) ווָאסַאלוו
 שטיווָאניטסוא ןיטסוא ,יקסווָארָאנוו

 .169 --- רעלַאמ ןעקַאנז רעד לעוולעוו
 .480 ,458 -- רעשרַאבז לעוולעוו
 .694 --- (דוגמ) עלעוולעוו יבר
 ,882 ,881 ,880 ,874 -- .ז ,ףָארדנעוו

 .499---"וַארק ינרַאּפַאז-ָארעװעפ סעוו,
 .17 ,04---"ולָאוו יָאנדָארַאנ קינטסעוו,
 ,4 ,5 ,192 -- ענליוו ,"רעקעוו,

8, 190, 197. | | 
 .144 ,123 -- קרָאו ןונ ,"רעקעוו
 .580 -- (שטיוװָאדימס) וועיַאסערעוװו
 8 -- ןוגַאשטשערעוװו

 ז יי
 : = --- ווָאבָאז
 .9081 --- .מ ,ווָארַאטָאלָאז
 .201 ,2855 --- וָאורַאטָאלָאז
 ,1 ,819 ,810 --- ןַאעל ,ףָאקטָאלָאז

2. 
 407 -- ונָאקָאי ,קישטוװוַאטָאגַאז
 .8 - .ס ;טַאגַאז
 -- ַאנווָאּפיסָא .ַאמעירנעה ,יקסרוגַאז

40, | 
 שמיוװָאנָאטנַא רעדנַאסקעלַא ,יקסדַאװַאז

| ,190 -- 
 .840 -- 'יירעקורד יקסדַאװַאז
 .140 -- (יקסווַארָאמ) "ץַאיַאז ,
 ,008---(רָאטנַאק) .ןהולא ,יקסווָאקדולַאז
 -סינַאמס-שטיוועסורט) ?י!קסוועלַאז

 .140 (ווַאל
 ,847 --- .מ ,גרעבצלַאז
 .910 --- .ד ,ןַאמצלַאז
 ,84/ -- .מ ,ןַאמצלַאז
 ,189 ,81 ,78 ,65 --- טרעבלַא ,דניקלַאז

 .ל
 .7199 ,798 --- .רד ,םלעהליוו ,דניקלַאז
 4 66 -- .י ,דניקלַאז
 .798 ,688 ,466 -- המלש ,דניקלַאז
 .8/8 -- רָאטס טנעמטראּפעד סדטניקלַאז
 .904 -- ןרהא ,סםַאז
 ,4 ,108 ,81 -- ַארעוו ,שטילופַאז

6, 248, 114. 
 .018 -- ַאטרעב , יקסווַאלטַאז
 ,108 -- (סולוקנָאמָאה) וקסווַאלסַאז

8 908, 200, 2601, 2602, 094. 
 4979 -- רזעילא ,ץיוװעקסַאד
 .884 -- יקסלָאּפַאז
 ./90 --- שטיוװָאמיַאח לעבַא ,קַאז
 .61 -- וועל ,קַאז
 ,2858 ,281 -- םייח ,ןָאקַאז
 .984 -- לעטיג ,םייהקַאז
 -יטנַאטסנַאק ַאזערעט ,,יקסולעשזרקַאז

 7190 --- ַאװַאנ
 -יטנַאטסנַאק ַאנולַאכומ ,יקסוװעשזקַאז

 ,120 --- ַאנװַאנ
 .900 --- םייח ,גנולרַאז
 .848 -- ָאבמערַאז
 .801 -- קורד ס'יקסנישזרעיווז
 .861 --- רעדנַאסקעלַא ,יקסנושזדרעיווז
 8 ,218 --- ווָאטַאבוז
 .676 ,695 --- ווָאקבוז
 8718 ,978 -- ןַאמרעה ,ןַאמרעדוז
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 .126---90 ,40 -- ןרהא ,שטיוועלעדנוז
1, 030, 008, 110, 118, 190, 
1, 954, 964, 

 .193 -- ַאוליא ,שטיוועלעדנוז
 . --שטיווָאקַאסוא ןָארימ ,שטיוועלעדגוז

.1 
 ,90 -- .רד ,ףסוו ,גנילרעבייז
 ,919 ,90/ ,0006 -- אדויא ,ןאמדייז

6, 819. 
 ,004 ,9001 -- ווער ,ןועמש ,ןַאמדייז

29 
 ,.2/9 --- .א ,רונשרויז
 .2000 --- והולא ,קושטייז
 .24 -- רעט8 דנומסיגיז
 .19 -- דנוטגיז
 ,8001 ,980 ,200 -- השמ ,גרובליז

8. 
 .880 --- ףלָאװ ,גרעברעבליז
 ,080 ,818 ,819--.ןטלז ,גייווצרעבליז

4, /887, 288, 891, 890, 014. 
 .9084 -- ןתנ ,גיוווצרעבליז
 .080 -- תשמ ,ןייטשרעבליז
 ,143 -- .ו .ו ,רעגניז
 .498 ,4053 ,499 --- לואּפ ,רעגניז
 ,986 --- לרעב ,יקציווָאטָאלז
 .118 --- וועל ,יקסלָאּפָאטַאלז
 .281 ,250 -- רעטשרעב רעד ןמלז
 .109 -- טסידנַאבַארטנָאק רעד ןמלז
 -- (רעדיל ןמלז) סעילער ןמלז יובר

 ןיטנַאטסנָאק ,יקסנושמטַאנז
 .121 -- שטיוו

 .802 -- "יוירעקורד שטינז,
 .287 -- דערפלַא ןילבעז
 .919 -- .א ,לעטעז
 ,919 ,018 ,907 -- ןילוַאּפ ,לעטעז
 -- .שטיוװָאגיוװהול דרַאוװדע ,רעלדיעז

1. 
 -- (יקסנַאמענ ועגרעס) .א ,ווָאדלעז

0, 189, 249. 
 .191--שטיווועצנַארפ ףיסָאו ,יקצָאמעז
 ,108 ,107 -- "?ַאילָאװ יא ַאילמעז,

0, 112, 118, 
 ,888 ,284 -- לבורז
 .,860 -- רעטלַא ,יקסדולַאשז
 ,14/ ,110 ,89 --- ַאירַאט ,יקסדולַאשז

8, 158. 

 .859 --- .ׂש ,יקסדולַאשז
 .091 -- סערָאשז
 .144 -- אקנעשטושז
 .896 ,588 -- יקסװַאלושז
 .88 -- ןַאמרעה ,קושז
 .1898 -- .רד ,.ז ,קושז

 ,969---"טָאלב-רעמייברא רערימָאטישז ,
 481 -- עלוש רעניבַאר רערימָאטושז
 ,907 --- .רד ,יקסווָאלטישז

 -ָאנַאװוא

 טקערניא

 ,515 ,817 --- .רד ,םווח ,יקטווָאלטישז
0, 082, /00. 

 ,0 ,4 ,1143 ,04 --- רוָאבַאילעשז
4 

 ,1 ,980 ,7 = רעזיול ,ַאזַאלעשז
38. 

 .409 -- (לארענעג) יקסווָאכילעשז
 .881 -- ןעלעה ,אקסגולעשז
 ,241 ,240 ,286 -- .י ,וָאקינזעלעשז

71 | 

 יה

 .019 -- רעב-קחצו ,סענָאה
 ,191 --- שטיוועלעקצַאח לעסָאו ,סַאבַאח
 .8490 -- םייח ,ןַאזַאח
 -- (קושטשוַאקירּפ לעבעמ) לעקצַאה

1, | 
 .015 -- תשמ ,סעקשַאה
 .801 -- השמ ,סעקשַאח
 ,004 --- "רבח,
 ,986 -- הנשוש ,ןוגרוח
 1 ,טייח
 .089 -- (דוגמ) םייח יבר
 ,140 -- םדא-ייח
 .28 ,19 -- רענישזָאלָאװ םייח יבר
 .958 -- רעצילערָאק םייח 'ר
 .8088 -- ןָאסמיוח
 .08 -- ןיקייח
 .821 ,004 ,008 -- ַאשַאי ,ץפח
 .0640 -- לסוי בקעי ,ףירח

 .ט

 ,90 -- "?סקַאמ, ,(סָאיבָאמ) שַאיבָאט
8, /24, /05. 

 .294 -- לעטע ,שַאובָאמ
 ,54/ ,840 ,848 --- "גָאט ,
 ,806 ,898 ,891 ,889 --- "זָאט ,

9 410 411, 415, 410, 
9, 4200, 424, 428, 480, 
6, 4847, 788, 146. 

 .676 -- ןעבעלטָאמ
 ,6 ,848 -- וועל ,יָאטסלָאט

58, 86, 8, 
 ,898 -- סורָאב ,יקסוװעשַאמָאט
 .189 -- לעדוי ,רעקָאט
 .884 -- תור ,ןרָאט
 .860/ --- םייח ,סירבַאט
 ,984 --- לטָאוווַאמ
 .888 ,881 -- .שוד ,בוַאט
 .881 ,880 ,919 --- ןינַאט
 ,14/ -- (ץ"כ דוד) סַארַאט

40, 28558, 

 ,881 --- ָאלרַאט

 .056 --- דלָאהנעגומ

 .2490 --- ויקספָאשטוט

,8 
,7 
,1 

,1 

.1 

,8 



 סקיעדניא

 .081 -- רעזיול ,ןושטמוט
 ,28/ --- רעלעקנוט
 ,030 ,8098 ,388 -- ווענעגרוט

: .808 ,848 ,840 , 
 .40 --- .רה ,ווָאנינַאשטרוט
 .054 ,817 -- םהרבא ,םיובלעטיימ
 .208 -- תשמ ,שטיוט
 .0909 -- תׂשמ ,שטיוט
 .099 -- ריאמ ,קרייט
 ./0 -- ןיקמָאוט
 ,978 ,976 --- .מ ,לעגימ
 .114 -- וועל ,יקסרימָאכיט
 ,18 ,17 ,57 --- (ןָאולעּפָאק) ייפָאמיט

.856 ,288 ,111 ,7 ,8 ,84 ,0 
 .19 ,10 ,98 -- (סעכוגַא וי .ל) ָאקשיט
 .028 -- ףַארג ,שטיוועקשוט
 .808 -- ןומואעט
 .986 --- םהרבא ,רעפעט
 .264 ,280 -- תשמ ,ןַאמרעמ
 .143 ,1490 ,89 -- ַאזערעט

,6 

 .02/ -- !יקצואָארט
 .199 -- .ד ,יקסווָאּפָארט
 .828 -- ותולא ,יקצָארט
 .000 -- ןָאמווס ,וקצָארט
 80 --- .ש ,וקצָארמ
 ,810 -- .שונוא ,קָארט
 ,128 --- .רד ,לעדנעמ ,גרעבנעטכַארט

6 
 .988 --- ?ץשָאמָאפ ַאיַאוװָאדורט ,
 -ַאו -( :ַאלסינַאטס,) שטיוועסורט

 .149 -- יקסוועל
 .006 -- .ןויבירט,
 .191 -- לעסָאו ,(םווויירט) שַאווירט
 ,420 ,284 -- הולא ףסוו ,שואווירט

9. 
 .880 --- ווָאקַאיטערט
 .108 -- (לַארענעג) ווָאּפערט
 .188 -- (לַארענעג) ןיגַאשט
 .048 ,101 -- יקטוװָאקיַאשט
 ,979 --- בייא ,ןיקלַאשט
 .9/9 -- רָאדיויא ,ןיקלַאשט
 .206 -- לאינד ,ינרַאשט
 .808 -- ןירעשטושט
 ,289 --- וקסנילוּפישט

 .8/8 --- ָאקירושט

 ,817 ,811 ,900 ,800 -- ןווָאבעשט

40. 

 ,950 ,251 -- ַאשַאס ,וקסנורעמעשט

7, 

 ,000 ,848 ,044 --- רָאטקיוו ,ווָאנרעשט

 ,984 -- ץיווָאנרעשט

 ,984 -- (ולאינד) ףסוי ,ווָאכינרעשט

9, 

 ,048 ,99 -- .ג .ג ,וקסוועשינרעשט

97 

 ר

 ,09 ,61 ,58 -- (ָאקשיט) .ל ,סעכיגָאו
,80 ,719 ,18 ,70 ,68 , ,9 

.0900 ,06 
 .88 -- בקעי ,ףעוָאי
 ,104 ,101 -- רימידַאלוו ,ןָאסלעכָאו

4, 108, 109, 668--618, 116. 

 .096---ןָאריימ ,(טאקָאװדַא) ןָאסלעכָאי
 .819 -- ןתנוחי ,ןָאזנַאטַאנָאו
 : . ,898 --- ןָאפלעָאי
 .919 --- .ד ,ןָאסלעסָאי
 .904 -- שטיוװעלעסָאו
 .200 --- .ב ,ווָארבַאי

 .411 -- .רח ,רסוא ,ווָארבַאו |
 ,18 ,12 -- (טשריפסוורג) ָאלעגַאו

4, 20, 209. 
 209 -- (ןיגינעק) ַאניװדַאי
 .2098 ,9387 -- תילגרמ ,ווָאנַאי
 046 -- .ׁש ,יקסװָאנַאו
 .060 --- בָאקיושזד ,עפַאי
 .804 ,284 ,48 --- ביול ,עפַאי
 .80/ -- .ו ,ןַאקצַאי
 .88---רעפעטשנעשַאמַאק רעד וָאקַאי
 .801 --- וװַאלסינַאטס ,שטיווָאטיקַאו
 ,019 --- ַאוָאמוקַאו
 618 --- עטַאלז ,ַאקסווַאלסָארַאו
 ,409 ,294 --- לואש-םוחנ ,שטיווָאדידי

8, 519. 
 .818 -- לאוו בר
 ,188 --- (טדַאטשנעזייא יַאסיא) ןידוו

8 208, 2858, 985, 2856, 986, 
8, 200, 819, 6080, 099---008, 
8 7118, 110, 

 .858 -- שטיוועלעדוי
 .60 -- יקסוועלעדוי
 ,88 -- ר"וסי חדוהי 'ר
 ,99 -- רזעולא ןב הדוהי
 ,88 -- רעשטערַאז לעדוו
 .12/ ,81 ,6/ --- ַאבויל ,שטיװָאפעזוו
 .88 ,81 -- ערפויש ,שטיוװָאפעזוו
 .618 -- הדוהי ,ןילוי
 .881 -- בוט-םוי
 ,8568 --- ?טסינומָאק רעגנוי ,
 ,ן'ססַא טנעלָאװענעב רענליוו דעטיינוו

 .999 ,018 ,914 ,900 --- קרָאו ןונ
 טנעלַאװענעב סידיול רענליוו דעטיינוי

 + .904 -- ן'ססַא
 -- פולער סידיול רענליוו דעטיינוי

| 388, 5, 099 

 ,988 ,288 ,208 -- (ןעגיַאק) הנוי
6, 

 .808 --- סַאנַאטנַא סויציווענקוי

 ,8// ,818 -- ןַאימעס ,שטיוועקשוי

881, 

 .089 --- רעגַארּפ ל'תנוי
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 .028 -- אגידומליד ףסוי יבר
 .88 -- לעווייפ לאקזתי 'ר
 .847 -- .,רד ,.ד ,ןיביי
 .140 -- .ה ,ןיביו
 .101 --- ?ָאװיי
 ,200 ,558 ,899 --- "רעטעלב ָאװיי

|999. 
 ,986 988 -- ץבעי
 .רד ,דוד ,קינבַאװדעו
 .088 --- ווָאניאערוועי
 .201 -- .יטסעיוװו ַאיקסיערוועי,
 .262 ,289 --- "ושטָאבַאר ּוקסיערוועי ,
 ,(ןיטשריפ-סיורג) ַאנוװָאלװַאּפ ַאנעלעי

,419 ,418 -- 

 / ,810 -- ןינעסעי
 ,410 ,891 ,809 ,850 --- ?ָאּפָאקעי ,

8, 924. 
 .844 -- םורפא בקעי
 .281 ,211 -- בסעי ןב בקעי
 .0900 -- ןוידמע בקעי יבר
 299 --- (ןַאגָאק ּפוסָא) וקסנַאמרעי
 .220 -- (וואטסירּפ) ןימרעי
 .884 ,84/ ,342 --- ביול ,הפו
 .087 -- ןנהלא קחצי יבר
 .040 ,098 -- תווח קחצי יבר
 .204 -- א"קו
 = (ןייטשנייוו .א) לאימחרי

/299, 201, 208, 280. 
,4 

 ,098 ,881 ,01 ,90 ,6 --- .ו ,ןירושי
8, 116, 1717, 189, 821, /881, 
888, 898, 896, 807, 890, 019, 

| 916, 998, 996, 027, 029, 0531, 
9, 988, 989, 986, /94, 096-- 
1 /067, 078, 914. 

 ,958 -- לבומ לארשי ,ןירושי
 .144 --- (יקסנולּפַאק) לכימ לארשי
 ,491 ,271 ,88 -- רעטנַאלַאס לארשיו

6 083060. 

 יב

 .80 -- םוארפא ,ןהכ
 909 --- .ב ,ןהב
 ,894 ,941 ,94 --- (זל זריוו) .ב ,ןהכ
 .88 --- לאלצב ,ןהכ

 .086 ,810 --- בייל-הדוהי ,ןהכ

 .848 -- השמ ,ןהכ
 .180 ,51 --- .רד ,.ע ,ןהכ

 .20/ -- .ש ,ןהכ

 .80 -- ותבש ,ןהכ

 .8808 -- ןושמש ,ןהכ

 ,480 -- ?סינובלכ,

 : ,286 -- ץכ

 ,949 ,8 ,7 --- (סָארַאט) דוד ,ץ"כ

 .9860 ,989 -- םוחנ ,ןינַאכ

 סקנרניא

 / .889 --- שַאלרַאב
 ,616 ,9 ,6 -- לאונד ,ןָאסלָאוװכ

(618, 087. 
 .2/ -- יקצינלעטב

5 
 .989 --- ,,טאלבגולפ רעזרָאל ,
 .08/ -- ונעגועיו ,יקסניזָאל
 ,שטיוװַאליַאכימ רעדנַאסקעלַא ,וועוסָאל

7, 678, 080, 1 
 .0 -- ןַאמרעה ,ןיטַאּפָאל
 .117 -- ףַארג ,ווָאקילעמ-סי רָאל
 .008 ,108 ,98 --- ווָארװַאל
 .6088 --- ווערַאזַאל
 .5710 -- ןַאװיא ,וועירַאזַאל
 .808 --- סַאנָאו ,סיוװטַאל
 .809 -- יירעקורד רוטַאל
 .802 --- קערַאמ ,רוטַאל
 .488 --- .ה ,גנַאל

 .884 -- קעשוצנַארפ ,רעגנַאל
 ,884 ,881 ,876 -- טענרַאב ,ָאדנַאל

8, 048. 
 .870 --- (.פָארּפ) דלָאּפָאעל ,וַאדנַאל
 .38 -- והילא קחצי ,יודנַאל
 ,190 -- (רַאזַאל) רזעילא ,ןַאמדנַאל

961.. 
 ,191 -- לעסוז ,ןַאמצנַאל
 ,146 ,141 ,65 -- דנַאנידרעפ ,לַאסַאל

9 : 
 ,001 --- גרַאפַאל
 ,189 --- .רד ,היבוטמ ,סעדיּפַאל
 ,708 --- ָאלבָאקסָאריפַאל
 .808 -- (רָאסעּפָארּפ) סורַאצַאל
 .284 --- ודלָאטרעב-יקצַאל
 ,882 ,819 ,019 -- תודוהי ,סערַאל

39 - | 
 .907 -- ןאולול ,סיאול
 .881 -- ארעיוו ,ַאװָאבול
 .010 ,881 ,080 -- בקעי ,יקצָאבול
 ,88 --- .ב ,וקצָאבול
 .248 -- רעט14 גיוודול
 ,86/ ,279 ,978 ,8 -- .ח ,יקסנול

8, /62, 9--740, 8 840, 
8, 

 844 -- השמ ,יוקסווענול
 .189 -- .מ ,ץנול
 . .082 ,87 -- םייח השמ ,ָאטאצול
 ,שטיוועיטנעמעד ףיסָאי ,שטיוועשַאקול

9--684, 090, 116, 
 .869 -- יירעקורד "סקול,
 .86 ,79,.80 --- אזַאר ,גרובמעסקול
 .890 -- ןושרג ,אירול
 .89 -- ביל ,אירול
 .189 -- .פ .א ,עירול
 .958 -- .ט ַאנַא ,עירול
 .2090 -- .ג ,עורול



 סקטדניא

 / 4988 -- .ח ,עירול
 .51/ -- ףסוי ,עירול
 .180 -- .מ ,עירול
 .940 -- לאבומ ,עורול
 .240 -- השמ ,עורול
 .00 -- ַאנַא ,שטיוװַָאבייל
 .808 -- .מ ,יקסוװָאבייל
 ,966 -- ?ולהטנָאמ רָאבייל
 .9601 -- םכח עבייל
 .886 ,088 ,818 ,118 -- .ה ,קיווייל
 ,888---(ץנורּפ) .מ .נ ,יקסגרעבנעטביול
 .167 -- (טרעקעל שריה) ךוקייל
 .919 -- ָאעל ,ווָאיל
 םהרבא ,ןיוועל ןָאד ןָאיל

 .819 -- (בייל
 ,60 ,65 --- .רר ,וװָאקַאי ,יקסווָאכַאיל

 -חורא)

 .138 ,08 ,82 -- אקעוװער ,סַאיל
 .480 ,409 --- .רד ,רדנסכלַא ,ָאביל
 ,499 -- לאוי ,ָאביל
 .28/ -- עיבול
 ,286 --- שרעה ,ןַאמביל
 -ןַאמדלָאג .מ ,(קרַאמ) לכומ ,רעביל

 ,208 ,200 ,198 ,88 --- וװעירָאג
 ,28/ ,986 ,2ספ ,288 ,9841 ,0

7, 810, 9624, 008, 104, 108, 
0, 880, 

 .844 -- .פ ,עטרעביל
 ,101 ,40 -- לאומש ןרהא ,ןַאמרעביל

9, 248, 491, 0860, 190. 
 807 -- לעוולעוו ,ןַאמרעביל
 .988 ,80 לרַאק ,טכענקביל
 .009 -- 'יקסדיל
 / .899 -- "ךוב רעדיל,
 ,899 -- ןָאטָאלָאס ,ייוויל
 -- (טנַאפלעה לעקנַאי םייח) קַאװטיל

0, 18314, 152, 190, 2020, 208, 
,208/ ,286 ,288 ,240 ,249 ,988 - 
,880 ,2608 ,202 ,961 ,200 ,8 
,141 ,116 ,111--106 ,108 ,9 

.888 +- ,6 
 ,480 -- (ץיוורוה .ש) .א ,ןיווטיל

,0 5, 
 .889 -- ?עטיל,
 ,518---"רעטעלב עשירַארעטיל ,
 ,381---" ןעטפעה עשירַארעטיל ,

.8 
8 

 -- ."ןעטפורשטַאנָאמ עשורארעטיל ,

7, 408, 409, 0 
 "ןעדויטע עשירארעטיל ,
 .884 -- דוד ,טכיל
 .84 --- .ׂש ,רעכַאמטביל
 / 89 -- .רד ,לַאטנעוליל

 ,818 ,041 -- .ל .3 ,םולבנעיליל
8 ; 

 .848 -- וקצענול

 -- ץנַארפ ,טסול

.618 --- 

.98 

999 

 ,12/ ,04 ,08 ,58 -- .א ,ןוסעיל
42, 144, 95, 4, 117, 180, 
92. 

 .883 -- ןאמּפול
 | .087 -- ץעּפול
 ,258 -- (סקַאמט) .ד ,ץעּפול
 .8/9 -- שטוװָאקּפיל
 .0080 -- ענעלעה ,ןיקּפול
 .91/ -- ףסוי ,ןיקּפול
 .880 -- ץושפיל
 -- שטווװָאביל (קאסוא) ,ץוישפול

1,. 
 .81 ,0/ -- ליאכימ ,ץישפיל
 .080 -- השמ ,ץישפיל
 .148 ,88 -- םוהנ ,ץושפול
 .00/ -- הרש ,רעפול
 ,84 -- (!קסנַאשוָאג ליאומַאס) ונל

7, 280, 880. | 
 .288 -- (ןופא) דינַאעל
 .8/0 ,500 -- װָאדינָאעל
 .606--(גינעק רעשויגלעב) ,דלָאּפָאעל
 ,8901 ,8829 ,200 ,880 --- "ןעבעל,

8, 
 -ומ עקרעב) רעב םהרבא ,ןהָאזנעבעל

 ,19 -- (ןהכה םֶדָא ,(רעקשוליוכ
8 084, 088 

 ,89 ,19 -- ףסוי הכומ ,ןהָאזנעבעל
1, 6844, 038. 

 ,099 ,200 --- "ןענַארפ-סנעבעל ,
 .1/18 -- לאומש  ,ןַאמהעל
 ,406 ,404 ,271 -- .ל .י ,עדנַאװעל

48, 6, 

 ,408 ,404 -- .רד לאומש ,עדנַאװעל
6 

 .481 -- לארשי ,יוועל
 ,090 -- .רד .ס ,יוועל
 .258 ,94 --- ַאוָאר ,טםיוועל
 ,899 ,880 ,818 -- .ב ,ןיטיוועל

8,. : 
 | .81 -- ןיוועל
 .018 -- םהרבא ,ןיוועל
 .80/ -- והולא ,ןיוועל
 .858 ,840 ,84/ -- םייח ,ןיוועל
 64 -- 'יירעקורד .' ס'ןיוועל
 .848 -- לארשי ,ןיוועל
 .981 ,280 -- ןווצ-ןב ,ןיוועל
 .49/ -- .רד אטיוו ,ןיוועל
 .226 ,994 -- ארעיוו ,ןיוועל
 ,2109 -- הנח ,ןיוועל
 .1839 -- .י ,ןיוועל
 .988 ,28/ -- לעקנַאו ,ןיוועל
 .,981 ,981 -- ףסוי ,ןיוועל
 986 -- בקעי ,ןווועל
 .982 -- סנערַאל ,ןיוועל
 018 -- 'וסול ,ןיוועל

 .2/8 -- חנ רואמ ,ןווועל



1000 

 410 -- .רה לאבומ
 ,0/ --- איִנֲאְפ
 .088 --- אזָאר
 .288 ,217 ,216 --- םולש
 .800 ,899 ,008 --- וחורמש

 -- (שובייל) גיוודול

 ,ןיוועל
 ,ןיוועל
 ,ןיוועל
 ,ןיוועל
 ,ןיוועל
 ,ןָאזניוועל

4. 
 (יקסוװָאסַאק) רימידַאלוו ,ןָאסניוװעל

--- 158. 
 --(טדאטשנעזייא) אבוול ,ןָאסניוװעל

4, 189, 128, 248, 810, 008, 
 י 1854

 .061 ,808 ,004 -- השמ ,ןָאסניװעל
 .888 ,984 -- (807 .רב) קיוועל
 .890 --- (רָאסעּפָארּפ) ךירנייה ,עוועל
 .8088 -- (ןָאראב) לאדנעוועל
 .588 -- ומענ,ןאטאנ -לַאטנעוװעל
 .219 ,98 -- רעב קחצי ,ןָאסנעוװװעל
 דוד לאוו ,וקסנושארטס-ןייטשנעוועל

 = (לסעבעלַאב רענליו רעד)
9, 0, 8 

 .248 --- .נ ,דניקעוועל
 .8846 -- לעּפמעל
 ,122 --- יַאלָאקינ ,ןינעל
 ,118 ,1711 -- "ןעטכירכַאנ עטצעל,
 .849 -- "סעוונ עטצעל ,
 .289 -- 'ןעגנורוסַאּפ עטצעל
 .167 -- (טםרעקעל שריה) ךוכעל
 -- רעטַאעט ןעשידיא ןופ ןָאקיפקעל

5 587, 501, 899, 014. 
 -עמיל רעשידיא רעד ןופ ןָאקיסקעל

 -- עיגָאלָאלופ ןוא עסערּפ ,רוטַאר
5, 449, 481, 509, 8517, 819, 616, 
5, 600, 699, 6096, 098, 100, 
9 104, 112, 714, 188, 141. 

 ,178-167 ,104 ,165--שריה ,טרעקעל

 .809 --- וָאטנַאמרעל
 ,419 -- .רד ,ןאמנערעל
 .879 -- .א ,רערעל
 .8/1 -- בקעי ,יקסנוצשעל

 מ

 ,149 ,88 -- רעטשרעב רעד לעטָאמ
 .8/0-864 ,519 -- ד"בח עקטָאמ
 .949 -- (ראילָאטס רעד) ייסוָאמ
 .400 -- ָאקנעיעסעיָאמ
 .00 -- רעדניבנייא רעד 'יעסיָאמ
 .889 ,877 --- .א ,רעולָאמ
 .087 ,914 -- השמ ,ערָאיפעטנַאמ
 .888 ,880 ,000 --- ָאקשוונָאמ
 .80 -- תויח 'ר ,שונָאמ
 .881 -- .ס ,עקנָאמ
 .869 -- ןיוװקסָאמ
 890 -- .ל ,ןיקצָאמ

 .149 -- (ץַאיַאז) יקסװַארָאמ

 ססינרניא

 ,114 ,112 --- יַאלָאקינ ,ווָאזָארָאמ
8 . 

 ,410 -- (רקנס} םהרבא ,וקסווערָאמ
9, 818, 884, /890-988, 018, 

 .002 -- ַאטרַאמ ,ןונַאמ
 ,818 -- .רד ,ןיאגַאמ
 .801 -- ָאוַאמ
 ,8717 ,818 ,814 ,818 -- .מ ,ָאזַאמ

9, 884, 806. 
 .800 -- ססַאמ ,ָאזַאמ
 ,981 -- רוזַאמ
 שטמיוװָאלואַאס '!עסוָאמ) ?יעוװטַאמ ,

 988 ,179 -- (שטיוװערוג
 . 988 -- .ד ,ןילכַאמ
 .200 --- ןושרג ,שטיוװעקַאלַאמ
 286 -- יקסװָאנילַאמ
 .898 ,608 --- ןיקלַאמ
 .030 ,89 -- .רד המלש ,ןרעקלעדנַאמ
 .8/14 -- שטיוװעשונַאמ
 ,/890 ,8 -- בויל ינַאמ
 .884 -- בקעי ,ףרָאדסנַאמ
 .081 ,24 -- (פוקסיב) י!קפלַאסַאמ
 .8064 ,819 --- וּפַאמ
 ,888 -- דוד ,ץַאמ
 ./47 ,8 -- שריה ,ץַאמ
 436 --- גָאלרַאפ ,שריה ,ץַאמ
 | 67 -- גַאלרַאפ ,ץַאמ
 .801 -- לנַאלסינַאמס ,שטיוװעיקצַאמ
 ,809 ,289 --- .רד םהרבא ,רעוװָאקַאמ

8, 400, 408, 411, 429, 480, 

 .158 -- (סַאובָאמ) "סקַאמ,
 .148 -- (לעדַאנ) סקַאמ
 ,980 ,198 -- (טסידנוב) ?םיסקַאמ,

.8 
 ,954 -- ןילָאגרַאמ
 .889 -- הכלמ-הנח ,ןילָאגרַאמ
 ,842 ,880 -- לעוװװייפ ,ןילָאגרַאמ

7. 
 .980 -- סוילושזד ,סילָאגרַאמ
 ,208 ,20/ --- זווח-עפַאק סעסעכורַאמ

0, 188, 
 ,04 ,81 ,80 ,70 --- .ל ,ווָאטרַאמ

58, /24, 605, 194. 

 .256 --- לװָאנוטרַאמ
 .218 -- אלע ,ןָאירַאמ
 .845 --- ווָאמוסקַאמ
 ,58890 -- ןרהא ,קרַאמ
 .862 -- רעדנאסקעלַא ,יקסווָאקרַאמ
 .981 ,277 -- בייל םייח ,ןַאמקרַאמ
 ,81 ,80 ,/0 ,05 -- לרַאק ,סקרַאמ

9, 121, 141, 4028, 601. 
 + .819 -- לדוד ,דיגמ
 8 9 -- הנח ,דוגמ
 ,/140 -- ל"רהמ

 60 -- "ססנּפ רעשילַאקיזוט,



 סקצרגיא

 .1/01 -- םהרבא ,קינטומ
 ,158 ,91 ,90 ,86 -- (בעלג) קינטומ

6, 940, 687, 
 ,880 -- .ד ,ָאקסומ
 108 (קאווטיל .א) .א ,קומ
 .080 -- .רד ,,א ,ינודקומ
 / .168 -- ווָאיװַארומ
 ,984 -- (רעניבַאר) ה"אזמ
 .86/ -- עשוהי ,חומ
 .809 --- ןָאול ,שעגוימ
 -עבוי רעד לעויֹומ) לעטָאמ ,לעזיימ

 ,80 ,89 -- (ריל 46
 ,0148 -- ןטחנ ,לעזיימ

 .081 ,888 ,884 -- דוד ,ןוסוומ |
 .280 -- דוד ,רעיימ
 ,/184 -- .רד וכדרס ,רעװַאמימ
 .,1 "רָאװטימ ,
 .186 -- (בעלג) שטיוװָאקינטימ
 ,047 -- (רָאסעּפָארּפ) ָאדיַאכימ
 .908 -- םורָאמ ,םָאטכיט
 .166 --- .רד ,ווָאליַאכימ
 ,119 -- עדנאסקעלַא ,וָאליַאכימ

4 
 שטיווָאנַאװוא לואַאכומ ,וָאליַאכימ

 ,6008 --- (ןייטשרעבליז השמ)
8, 

 ,098 --- יקסװוָאלייכימ
 ,008 -- (רָאטנַאק) וקסװָאלויכומ
 279 -- .ס .ה ,!קסוָאליַאבימ
 .91 --- יַאלָאקינ ,יקסװָאליַאכומ
 -- .(וקציבזוא) .ב ,שטיװעלַאכימ

,924 ,914 ,908 ,17128 ,94 ,1 
,288 ,284 ,281 ,228 ,221 ,60 

0, 254, 2828, 2858, 284, 958, 
7, 288, 900, 880, 194/. 

 ,9086 -- עלכימ
 ,/8 ,68 ,80 ,5 (םףסוי) ןאשוה ,לימ

 ,184 ,188 ,98 ,91 ,80 ,10 ,ס
1, 240, 280, 955, 794, 

 ,540 -- וָאקוולומ
 .964 ,015 ,871 -- יאול ,רעלומ|
 .819 -- .ע סיאול ,רעללימ
 ,001 --- ןַארעלימ
 -- ,ַאנװַאמואנ אוסאטסַאנַא ,רָאנימ

09, 058, | 
 ,486---שמיוװָאנָאמַאלָאס ּוסָא ,רָאנימ

4, 116 
 - ."ףעטעלב בוט-םוו סעקינימ,

82,. | 

 .819 ,810 -- .ֹו ןנח ,סעקינימ
 .989 --- "רעמיוברא רעקסנימ ,
 280 -- "טַאלבגולפ רעקפנימ,
 .026 -- סירעה ,רעצנימ
 .882 -- !וקסוװָאקנימ
 288 ,17/ -- ןבואר ,ןיקצימ
 961 -- ןיקצומ

 ,רמרמ

1001 

 .208 -- םַאדַא ,שטיוועקצימ
 .8982 -- .ג .פ ,ווָאנָארימ
 | .814 -- אברימ
 ,9 ,8 ,91/ -- .א ,יקסרומ
 .018 -- .ו ,יקסרימ
 .89 -- ףעזאו ,יקסרימ
 .088 -- ֹובכמ
 098 -- שינָאמ ,םחנמ
 278 -- רעוליא 'ר ,השנמ
 ,196 ,195 ,91 --- רימידַאלוו ,םעדעמ

0, 8892, 2883, 259, 296, 28, 
0, 2844, 694, 110, 94/. 

 .107 -- (לארענעג) וונצנעזעמ
 281 -- ('יווצנעזעה) תחילעמ
 יי ,יקצולעמ
 -רעבו ג-לארענעג) יקסלעמָאקַאז- רעלעמ

 | .899 --- ,רָאטַאנ
 ,909 --- םהרבאי ?רעצלעמ
 .056 ,88 -- וכדרמ ,רעצלעמ
 .048 -- שטיווָאבוקאי-ןישלעמ !
 .919 --- רעקַאנעמ
 ,08 ,0/ ,66 --- ןָאמָאלָאס ,רעקַאנעמ

8, 8, 

 גנור רעטייברא) ןָאמָאלָאס ,רעקַאנעמ
 .008 -- (רעוט

 .804 -- עיַאש ,רעקַאנעמ
 .88 -- ןָאסלעדנעמ
 ,/906 -- .ש ,ןָאסלעדנעמ
 ,458 -- םורפס רכומ עלעדנעמ

8, 808, 818, 808, 838. 
 .848 -- וועילעדנעמ
 ,219 --- דינָאעל ,וָאקישטנעמ
 .886 -- ס'הלעמ 'ר
 .014 ,581 -- בקעי ,לעטסעמ
 ,218 --- .צ"יר ,גרובנעלקעמ
 .881 -- "תעל תעמ,
 ,420 -- .רד לאומש ,תולגרמ

7 
 ,081 -- וכדרמ

 -- (יבצ-ןמלק) ןמלק
5, 898. 

 .88 -- ןשוד השמ 'ר
 .028 ,86 -- אמול השמ 'ר
 ,001 ,86 -- שקבר השמ 'ר
 .2/1 -- סעקוויר השמ 'ר

0 

 .819 --- ָאנרא ,לעדָאנ
 .058 -- וקסדָארָאגָאװַאנ
 .548 --- ?יטסָאװָאנ ,
 וזַאלסעלָאב וקצַאװָאנ

41 

,1 

,9 

.9 

 ---שטו ווָאַּפו סָא

 .284 -- תומרי ,יקסוװוָאקַאווָאנ
 .846 --- (קרָאי-וינ) "?רומ יוװָאנ,

 -- קיװָאנ 86
 -- לאוו ,קיוװָאנ 8



1002 

 .888 ,884 -- ןעהטיינ
 .448 ,848 -- תסּפ

 ,408 --- סםוילוו
 "וורעקורד ךילייווש

 ,קיווָאנ
 ,קיווָאנ
 ,סַאקיווָאנ
 ןוא טעװָאנ,

--- 288, 
 .4209 ,281 -- דוד ,קיטָאנ
 .121 -- אגוועלעדוי ַאזָאר ,קעטָאנ
 .0/ -- ןיקטָאנ)

 .428 --- .מ ,ןָאסמיבָאנ
 ,919 .,2892 ,984 ,206 --- ,ד ,גרעבמָאנ

(016, 877, 196. 
 .01/7 -- םַארבַא ,ווָארָאנ
 .0// ,970 -- דיוורָאנ
 .04 -- עינידָאר ַאנ;
 .1418 -- (םסקַאמ) לעדַאנ
 ,106 -- (רעטסוומיוצילָאּפ) ןוָאמיזַאנ

9,. 
 -- (רָאטַאנרעבוג-לארענעג) וָאמיזַאנ

1, /82. 
 .884 -- וםענ ,ןַאטַאנ
 .084 ,988 -- תהחמש ןַאטַאנ
 401 -- רעב ,ןָאונַאטַאנ
 .80/9 -- ורגעה ,ןָאסנַאטַאנ
 .107 ,106 ,101 -- קראמ ,ןָאסנַאטַאנ
 .804 -- פעוָאו ,קויזדיַאנ
 ,881 ,880 ,019 ,812 -- חנ ,שובכַאנ

2, 894. 
 .258 --- ןָאזמיכַאנ
 ,019 ---  ןָארַא ,טָאומַאנ
 ./94 ,110 ,8 -- תהרז ,סענאנ
 .114 ,088 ,208 -- רעט1 ןָאעלָאפַאנ
 ,81 ,15 -- .ַאילָאװ  ַאיַאנדָארַאנ

4 
 .909 --- "?טסָאלָאג שַאנ,
 .004 ,200 ,204 --- ?ַאנובירט ַאשַאנ
 .260 --- ?ָאלסאה עשאנ,
 ,201 ,200 --- ?ָאװָאלס עשַאנ,
 ,220 ,189 ,90 ,89 --- (יָאנטרָאּפ) חנ

1, 288, 258, 984 2858, 280, 
/519, 698--009, 105, 716, 198. 

 ,811 ,0 -- דוו םוחנ
 .889 --- ביול ,םודוינ
 ,808 --- קרַאמוונ
 091 -- "טלעוו עיינ,
 .1198 -- "גנוטיוצסקלָאפ עיינ,
 ,091 968 --- ?טווצ עיוונ
 .889 ,848 ,84/ -- ?סעיינ,
 .68/7 ,24/ -- "דנַאלסור ןופ סעיינ,
 ,204 -- ?געוװ רעיינ,
 ,918 ,9:17 --- (ידַאקרַא) הירא ,לושיונ

8, 9, 808. 
 ,841 ,802 ,801 ,284 --- ..ש ,רעגינ

8,: 248, 854, 8860, 8396, 400 
2, 148, 109, 952. 

 .858 ,881 -- ןאמייה ,ןַאמוונ
 801 -- ונעפ ,ןַאמוינ

 טקטרניא

 414 * - (רָאפעפַארפ) ועיַאשטעונ
 .17/6 -- רעט1 יַאלָאקינ
 4967 -- רעט9 ריַאלָאקונ
 .841 ,899 --- שטירועיַאלַאקונ וַאלָאקינ
 -- (ונָאדלעז .א) ייגרעס ,יקסנַאמענ

0, 189, 9, (256, | 281, 288, 
88, 

 .2/8 --- (רענובַאר) רעזמענ
 ,218 -- (ברה) בקעו ובדרמ ,רעזמענ
 ,081 ,0 ,6 ,8004 -- האל ומענ

,9 
 -- (ועסוָאמ) השמ ,יקסווָארָאטסענ

58 0 
 .890 --- וָאסַארקענ
 .9082 ,881 --- ַאקסװַאלסָארענ
 .615 --- (ווָאקַאר-ןיצָאמ הקבר) הרענ

 .ס

 .408 --- .רד ,קושטווווָאלָאס
 .121 --- קַאסיא ,קישטיוװָאלָאס
 .110 --- 'וָאיוװָאלָאס
 .808 --- רימידַאלוװ ,ווָאיווַאלָאס
 ,188 -- קירנעה ,שטיווָאנָאלָאס
 .917 ,46 --- עינומ ,ץלָאס
 .915 -- ךאמָאס
 .904 ,900 --- סירָאמ ,ךַאמָאס
 8 ,054 ,888 ,888 --- .א ,גרעבמָאס
 "קעטָאולביב עשיטַארקָאמעד לַאיצָאפ,

9, 80, 80, 
 . 091 -- "ויווער עשיטסילַאוצָאפ ,
 ,418 ,408 -- .ןוצידעמ עלַאוצָאס ,

1, 4800.. 
 .08/ --- .א .ל ,ווָאלָאקָאס
 -- שטיוועירטימה לעווַאּפ ,,ווָאלָאקָאס

 .ן2
 .078 --- ןילבַאס
 ,886 ,688 .,089 --- סירָאב ,ווָאקניװַאס
 ,088 --- וָאנָאזַאס
 .848 -- !קציווַאס
 ---- שטיווָאדלָאּפָאעל ןַאװיא ,יקציווַאס

1 
 ,101 -- שטיװעיַאש ןַאמרעג ,טםעיוַאפ
 .909 -- סלרַאשט ,רַאכַאס
 .968 ,988 -- בקעוי ,יקצולַאס
 798 --- .רד ,גיוודול ,ןָאטלעמַאס
 .888 -- וודנַאס
 .810 --- .ֹו ,ןיוטשריּפַאס
 .298 -- ַאולוא ,ריּפַאס
 ,988 --- .ק ,ריפַאס
 .948 --- .ח ,רעפַאס
 .81 -- אקאראס
 .91 --- ?ָאוװָאלפ .עיָאנדָאבָאוװפ,
 .58 -- .מ ,יקסריווס
 : 1 ,8 ,997 -- יקציטעווס
 ,08 ,6/ ,59 ,ליַאפַאר ,ווָאלדרעװס

.946 ,198 ,197 1 



 סקפרגיא

 ..988 --- .ס .א ,ןירָאװאוס
 .000 -- ןַאמיוה ,דוס
 808 -- .א ,ץיוועטוס
 .048 -- ןילמָאכופ
 ,900 --- רעדנַאסקעלַא ,לעדניס
 .281 ,218 -- והילא ,רפוס
 .814 --- ןוָאשטוגרופ
 ,948 --- קוזווא ,ןוָאטס
 . 4097 --- .ג ,ןוָאטס
 ,048 -- וקסנילָאטס
 .108 ,149 --- ןיּפילָאטס
 ,7108 --- רענּפלָאטס
 .819 -- בייל ,יקצָאטס
 ---(שטווועסורט) ?ווַאלסונַאטס ,

 ,149 -- (יקסוועלַאז)
 ,54 -- (גוגעק) טסוגווא ,וןַאלסינַאטס

 .999 ,570 ,559 --- יקסוװַאלסונַאמס
 47 -- שטיװעינַאטס
 ,824 ,992 -- רומידַאלוװו ,ווָאסַאטס

6, 858, 850, 888, 845, 848, 
 .897 ,896 --- לעּפוטס
 .409 --- .ש ,ןהכ---לעּפוטס
 .801 --- ודלָאג ,ןייטס
 ,890 ,8/0 -- .רד ,רַאוַאל ,ָאבמעטס

7, 198, 199, 
 .181 --- ?ןַאפעטס ,
 .114 ,108 --- שטיווָאנאפעטס
 .980 ,98 -- עוואורטס
 ,891 ,886 --- יקסנורטפ
 .817 --- גרעבדנורטס
 "ַאדנוב קונטסעיוו 'יקסריבוס,

9 

 ,900 --- םהרבא ,לאגיס
 ,8858 --- קווווא יכדרמ ,רעדיס
 ,891 -- ַאטרעב ,ןאמרעווליס
 ,888 --- ןַאול ,ןאמרעווליס
 ,881 -- ןיליפ
 .8604 -- .ס ,יקסוװָאונוס
 ,918 --- (ןוח) ַאטָארוס
 ,908 --- ַאלמָאקָארוס
 / .899 ,284 -- .רד, ןמחנ ,ןיקריס
 -דנַאהכוב ןוא יירעקורד ס'ניקרופ

 ,188 ,189 ,08 --- גנול
 .419 --- יקסדָאבָאלס
 ,0608 .א ,יקסדָאבָאלס
 ,268 --- יקצַאװַאלס
 .189 -- ןושרג ,קושטמונָאלס
 .64 -- וקסמונָאלס
 ,974 --- גילעז םייח ,וקסמינָאלס
 .818 ,812 -- ץרפ ,וקסנעלָאמס
 ,80/ -- .ר .מ ,וקסנָאגרָאמס
 .908 -- .שזד ,המומפ
 ,817 --- דונָאעל ,ווָאגעינס
 .970 ,89 -- לַאגעס
 .149 -- ץזָאר ,לַאגעס

1008 

 .980 ,84 -- לעויור עניוש ,לַאגעס
 .518 ,7 ,240 -- ,שטיווָאלַאגעס
 ;/ 811.  -- ַארַאלק ,שטיװָאלַאגעס
 .417 ,416 -- .רד ,והילא ,סולדעפ
 ,8 "סָאלָאג ונדַאטַאז-ָארעוװעס

4, 800 
 -- ?ָאװָאלס עוָאנדַאּפַאז-ָארעוועס ,

 .8248 -- יקסרַארימעס
 ,608 -- לימַאק ,ןעט-ןעפ
 ,848 --- ווָארעס
 -- (ווָאדלעז :א--קסנאמענ) ווגרעס

0, 139, 949, 280, 981. 
 ,889 --- .ד .וו ,שטיווָאסַאּפס
 .209 --- .ב ,קַאוויּפס
 .08 --- .א ,ָארוּפס
 148,  -- .שונוא ,ָארוּפס
 19 -- "?ַאשטינטָאבָאר ַאװַארּפס ,
 .400 -- היח ,ַאקסווָארַאמָאקס
 .919 ,016 ,919 -- סקַאמט ,ּפָאקס
 .240 --- רעקווָאּפָאקס
 .804 ,808 -- יירעקורד סונירַאקפ
 .18 -- ָאליַאריקס
 ,11 ,08 ,88 --- ֹוטַאּפ ,ַאיַאקצינדערפ

82, 84, 88, 80, 186, /18. 

 יע

 .820 --- רָאסעפָארּפ ,ןעבע
 .8860 -- .י' ,לירעבע
 .000 --- םאיליוו ,ןילדע
 .280 ,249 --- ןַאמלעדע
 .4/6 --- דוד ,טַאטשלעדע
 ,141 --- קירבַאפ-קַאבַאמ ס'נויטשלעדע

| 247, 040, 966, 978, 
 .898 -- ווורפנערהע
 .288 -- ארזע
 .880 ,888 -- '?ןדויטע
 .28/ -- ןויקטע
 .281 ,2// -- ןמלז ,ןָאסַאילע
 ,977 -- לאיתוקי ,ןָאסַאילע
 .189 -- גרעבשַאילע
 .819 -- םייח ,ווָאשַאילע
 -- (תובשחמ-לעב) .רד ,וועשַאילע

8,. 
 ,117 -- (טַאקָאװדַא) וועשַאילע
 ,518 ,818 ,814 -- םולש םכילע

9, 508. 
 ,817 ,816 ,879 -- אינָאס ,תימלע

0, 1, 1, 808, 898, 618. 
 .900 --- םאיליוו ,קלע
 .878 ,877 --- .ם ,ןיקלע
 .966 ,948 ,888 ,884 -- םעס ,ןיקלע
 : ,891 --- זוָאר ,ןיקלע
 .881 -- .מ ,ןייטשלע
 ,80 ,19 ,08 -- ךירדירפ ,סלעגנע

.140 ,110 ,1 



1004 

 .808 -- יקסנע
 .081 -- .ב ,םיובלעּפע
 .90/ -- .בא ,ןייטשּפע
 -- שטיװַאכודרָאטמ ּפוסָא ,ןווטשּפע

82 
 .059 -- רעטלַא ,ןייטשּפע
 .109 ,101 --- ַאננַא ,ןייטשּפע
 -ודרָאמ ַאננַא ,(ץנעמעלק) ןייטשּפע

 ,129 --- ַאנװָאכ
 .018 ,2/8 -- ןימונב ,ןייטשפע
 -- ַאנװָאקרַאמ .ַאנַאיטַאמ ,ןיוטשטע

8, 8840. 
 .2// -- םייה עשוהי' ,ןייטשּפע
 .188 ,182 --- .רד ,ףסוו ,ןייטשּפע
 .989 -- ןָֿאעל ,ןייטשּפע
 .02/ ,088 -- סקַאמ ,ןיוטשּפע
 -- שטיוװָאכודרָאמ ןָארימ ,ןייטשפע

2. 

 .281 ,211 -- ובדרמ ,ןייטשּפע
 .,009 ,801 -- ןילוָאּפ ,ןייטשּפע
 ,208 ,202 --- .ר ,ןייטשפע
 ,994 -- (הקבר) ַאקעוװער ,ןיײטשּפע

6, 981, 988, 881, 882, 
 201 -- .ׂש ,ןייטשּפע
 ,129 --- שטיווָאמַארבַא קַאסיא ,ןָארפע
 ,199 --- שטיוװָאמארבַא לעסָאי - ,ןָארפע
 -- שטיװָאנַאמלַאק---לעסּפעש ,ןָארפע

99 
 .840 -- .י ,ןערפע
 .889 -- .יירעקורד סערּפפקע
 .119 ,960 ,957 ,956 -- ךילרע
 -- ששטיװָאדיװַאד ףיסָאו ,סנַאמרע

9. 
  ןעקגארק סודיול רענליוו רעטשרע
 .928 ,011 -- קרַאונ ,ןווארַאפ .טנוא

8 

 .018 -- דוד ,יקסלָאדָאּפ
 .008 -- ןַאי ,קַאונזָאּפ
 ,184 ,91 -- .רד ,.ש ,רעטשמָאּפ
 .281 --- ץנַארעמַאּפ
 ,1900 --- לאלצב ,ץנַארעמַָאּפ
 .188 ,182 -- ַאינַאט ,ץנַארעמָאּפ
 .6028 --- װַאלסינַאמס ,יקסווָאטַאי נָאּפ
 ,980 -- ?ַאיטסעװזיא ַאינדעיולסָאּפ ,
 ,שטיווָאלװוַאּפ יַאלָאקינ ,ווָאלעיּפסָאּפ

2 
 .114 -- וָאּפָאּפ
 ,0060 ,60868 --- ווָאליטַאקָאּפ
 ,810 ,150 ,90 ,80 -- (חנ) ריָאנטרָאּפ

8--699, 116. 
 .889 -- ורנעה ,ןעטרָאּפ

 -- (קַאסיא) קתצי ,יקסווָאלווַאּפ
5, 0/6. 

 ,958 ,980 --- לעװַאּפ

 סקערניא

 -סיורג) שטיוװָארדנַאסקעלַא לעוװַאמ
 .8906 -- (טשריפ

 856 ,898 -- בקעו ,טַאּפ
 -- ַאוַאקציגדערס ּוטַאּפ) .?יוטַאּפ,

06, /187, }24, 280. 
 ,1988 --- .רד ,ןַאמבַאּפ
 .901 -- דוד ,ץעלַאּפ
 .160 -- ןולורטסאפ
 ,852 ,851 -- (ףָארג) שטיוועקסאפ
 90/ ,808 --- .ג ,ץַאּפ
 .809 --- בקעי ,ץַאּפ
 + 94 -- (לארענעג) ליַאבומ ,ץַאּפ
 .981 -- בקעי ,לוקַאפ
 .4 ,7 -- בקעו ,סענרַאּפ
 .00 -- טיט ,יקסווָאקשַאּפ
 ,/84 -- .רד ,יקסיריזוּפ
 .81 ,08 -- יקסנעריזוּפ
 .081--614 -- לעדייא ,יקסנַאיּפמוּפ
 ,008 --- .ט ,סּפוּפ
 ,298 ,22/ ,996 ,294 -- ןסונ ,ספוּפ

1, 288, 844, 880. 
 ,959 ,982 ,981 ,206 ,6 --- .ח ,ָאקּפוּפ

4, 058, 050, . 
 .809 ,870 -- ןיקשוּפ
 .180 -- סעקייפ
 .08 ,17 -- רעסיורג רעד רטָאיּפ
 ,889 -- ןַאו ,יקסדוסליּפ
 ,11 ,00 ,59 -- ףעזוי ,יקסדוסליּפ

7, 889. 
 -- ,(רָאטּפלוקס-רָאסעפָארּפ) ווָאנעמיּפ

8. 
 .899 -- והולא ,סחניּפ
 ,214 --- סעלעניּפ
 ,588 ,880 ,014 ,018 -- דוד ,יקסנוּפ

9. 
 ,980 --- "טַאלבגולּפ רעקסנוּפ ,
 .818 ,098 ,141 -- רװערַאסוּפ
 .0 ,,1 -- ֹולַאמ ,ןאקיּפ
 ,606 ,800 ,288 -- .ו ,ווָאקינשזָאריּפ

7, 608, 898, 
 .004 --- טַאלּפ
 .177 ,518 ,809 -- .ג ,רעבַאמרעדולּפ
 .059 ,271 --- .ט ,ןַאיגנולּפ
 .086 ,110 --- ןָאפ ,עוועלּפ
 ,08 ,81 ,80 ,79 ,68 -- טָאנַאכעלּפ

2, 118, 114, 122, 128, /18, 
8, 830. 

 .944 --- םַאדַאמ ,ווָאנַאכעלּפ
 תומחלמ ןופ תוברוח וד ףיוא , סקנּפ

 ,(1981 ַאּפָאקעי) "?תומוהמ ןוא
9, 801, 518, 1716, | 

 ענליוו ןופ עטכישעג רעד רַאפ סקנּפ
 ןוא המחלמ ןופ ןערהָאי יד ןיא
 ,889 ,860/ -- (1999) עיצַאּפוקַא
1, 802, 808, 2, 8, 189, 
686 



 סטסצרניא

 .1808 --- ןָאזחסּפ
 ,/48 --- .טַאלבעגַאט רעדַארגָארטעֿפ,
 .001 -- "קוילבופער טוטעפ ,
 .249 -- שטיוועשורמעּפ
 019 ,019 -- (.ר .א 48 .רב) ליזנעּפ
 | .891 -- ַאוערעהמ ,ןיקנעּפ
 .968 ,888 ,884 --- לוַאּפ ,ןיקנעּפ
 .980 --- .ֹו ,ווָאקסעּפ
 22 -- הוה ,יקסווָאקסעּפ
 .200 ,08 -- ןיקסעּפ
 ,6 ,8 -- (ףארשי) ליוַארזיא ןיקסעּפ

3}, 81, /09, 
 ,09/ 9 ,ןיקסעּפ
 .0900 ,380 --- דוד-בקעו ,ןיקסעּפ
 ,819 ,81 ,8 -- .רד ,לאומש ,ןיקסעּפ

0---097, 915. 
 ,170 ,114 ,101 ,04 --- ַאיַאקסווָארעּפ

8. 
 .רד ,ףלואוו-באז ,ןַאמלרעּפ

9, 0, 41, 

,098  -- 

 ,181 -- (רענעשזניא) ווָארָאזָארּפ
 / .680 -- "ןופצ וחרפ,
 ,114 -- יקסנעשוַאובָאערּפ
 .884 -- בקעי ,רעגערּפ
 .117 -- לָאקַאונסערּפ
 ,409 ,897 ,201 ,200 -- .ל .ו ,ץרּפ

1, 818, 891, 8564, 518, 8/6, 
8, 084, 598, 101, 196, 197, 
8 

 ,980 --- ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .ו
0. 

 ,041 -- .טיווסדעשפ ,

8 

0,. 
 .81/7 -- "דנַאל ןופ קלָאּפ,
 ,884 ,5381 --- "גנודליבסקלָאּפ,
 ,809 ,860 ,858 -- "טנוזעג סקלָאֿפ ,

,8 

,6 
,410 ,408 ,406 ,1 
..436 ,458 ,4431 ,0 

,2 

 ,106 ,198 ,90 --- "גנוטווצ סקלָאּפ
7, 198, 199, 200, 202, 208, 
8, 200, 2601, 208, 284, 004, 
9, 943, 846, 

 .260 --- "עמיטש-סקלָאפ ,
 ,1606 ,108 ,104 ,108 --- להַאוו-ןָאפ

8, 108, 170, 258, 218, 119. 
 .189 ,181 ,180 --- ןעלַאפ ןָאפ
 .188 -- עזערפ-ןָאפ
 .558 -- ססולעפ ,רָאפ
 ,858 ,581 --- "סווארָאפ ,
 416 -- ענליוו ,"סטרעוורָאּפ,
 ,119 -- קרָאו וינ ,"סטרעוורָאפ ,

8, 488, 687, 181, 188,. 
8, 817, 918, 917, 898, 

1009 

,900 ,080 ,082 ,940 ,980 ,02 
,916 ,918 ,010 ,906 ,9084 ,1 

.8 
 ,984 ---  "ןָאשוװאוטָאסַא סטרעוורָאפ ,

 י .0820 ,970 ,976 ,9718 ,4
 .081 -- ָאקשָאפ

 .898 --- ןַאשז ,סויצורבַאפ
 .901 --- ווָאקלַאפ
 ,197 -- (רָאסעפָארּפ) םייהנעקלַאפ
 098 -- .רעטעלב ןעילימַאפ,
 ,886 -- '.רעדניק ערעזנוא ראפ,
 -פאשקרעוװעג עשידוא עטגינוואראפ

 .0/9 ,917/ ,918 ,940 -- ןעט
 -ומָאק ספלוה רענליוו רעטנינייאראפ

 ,908 ,900 ,001 ,888 -- טעט
 ,9082 ,081 ,980-012 ,011 ,ס
98, 000, 981, 974, 080. 

 ,019 -- .שֹוד ,רעבראפ
 ,018 -- (.ר .א 48 .רב) רעבראפ
 142 -- "טלעוו יוד, גָאלרַאפ
 -- ?רעקומעדַאקַא ןעשידוא ן'ראפ

 988 ,167 ,94 -- (יקסהוק) ץנַארּפ
 244 -- לעדיא ,טרופקנַארפ
 .089 ,814 --- גיוודול ,אדלופ
 .800 -- .ןערהָאי-המחלמ יוד ןופ,
 / .,10/ --- גגַאלרַאפ קנופ
 .8560 --- ? ןעקנופ,
 .880 -- ןַאטסופ)
 .2080{ -- ראטקופ

 / .2088 ,281 -- תהש ,סקופ
 ,9 ,8 ,816 --- סקאמ ,ןָאסלעגויפ

4, -888, 
 946 -- .ב ,םיובנעגוופ
 4430 -- עשוהי-םייח ,גרעבנעגייפ
 ,4480 -- .רד בקעי ,גרעבנעגייפ
 ,987 -- לעװיופ לאומש ,ןהָאזנעגייפ

6 | 
 .808 -- היבוט ,סעגייפ
 401 -- יזנכשא לעװייפ 'ר
 .281 -- רעפעטש רעד לעווייפ
 .900 ,908 -- םורָאמ ,גרעבנויפ
 .889 -- יירעקורד .וו ,רעבליוגנייפ
 .909---(ןוקסארט) } ןימונב ,גרעבנייפ
 9.0 .ב .ל ,גרעבנוויפ
 .608 -- (ןוח) רעבליזנייפ
 .980 -- .נ ,ןאמרענייפ
 .0/ -- אטרעב ,רעביירשניופ
 ,114 ,115 ,112 -- ַארעװו ,רענגיפ

9. 
 .82 -- ןיפ
 9 -- .א ,ןופ

 ,488 ,0 ,980 -- .רד ןימינב ,ןיפ
.1 

 . | 216 -- .שזניא ,.ע ,ןיפ
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,080 ,021 ,819 4440 ,280 ,280 - 
,840/ ,1928 ,176 ,170 ,108 ,686 

 .104 -- .א ,ןיוטשלעקניפ
 .ע ,ןייטשלעקנופ
 .90/ --- רתסא ,רעשופ
 .840 --- ?טַאלב-גולפ,
 -רעטשרעב | ןעשיליופ ןופ םַאלבגולפ,

 .299 --- "ןָאיַאר
 .2080 -- לאיתחי ,רעדעפ
 .9 ,081 ,580 -- השמט ,רעדעפ
 | .819 -- והילא ,ןאמרעדעפ
 ,901/ ,916 ,815 -- םעפ ,ןַאמדלעפ

9, 
 67 -- .ו ,טרופקנארפ
 ,149 -- לאכומ ,טרופקנַארפ
 .114 -- ָאקנעלַארּפ
 ,494 ,899 ,805 -- ןועמש  גורפ

 ,198 -- .רד ףלָאװ ,רעטעמשיורפ
0 /24/. 

 .284 -- .ק ,ןימורפ
 ,94 -- ןיקמורפ
 .258 -- .ג ,ןיקמורפ
 ,208 --- וועיק ,"טייהיירפ,
 ,980 --- "?קָאלג-סטיוהיורפ ,
 .150 --- "דנאליורפ,
 6.1 ,2 ,ךדייייייד "ךניורפ,

 ,288 -- ענלווו ,"דניירפ,
 ,558 ,9008 -- '"קנַאדעג רעיורפ,

9 
 .908 --- קנערפ ,גרעבדירפ
 0 דנַאלדירפ
 940 ,141 ,829 -- .ר ,ןאמדוירפ
 .88 --- .ש ,ןאמדירפ
 ,802 ,844 -- .א ,ןיקדורפ
 .8080 ,482 -- דוד ,ןאמשירפ
 288 -- רעלדנערפ
 .008 -- רעדירב קנערפ
 ,9008 -- סםואול ,קנערפ
 .24/ ,988 -- לעקנערפ

 יצ

 ,986 -- לעצנעב ,שטיוװעלַאצ
 .08/ ,288 ,080 ,188 ,85 -- הובצ
 .218 -- תוויתח שריה יבצ 'ר
 -- (ןַאמּפָאה .ב .רד) ןוובצ

4, 0202, 024, 989, 940. 
 .898 ,880 ,186 -- דלָאנרַא גיוווצ
 .190 -- בקעו ,גנילוווצ
 006 -- אװעיניוװצ
 ,454 ,498 ,89 -- םוקולא ,רעזנוצ

9, 0920, 08660. 
 ,890 -- (רעטלא) ץרּפ ,רעזנוצ
 .218 -- ןאמּפול בוט םוי 'ר ,ץנוצ
 .200 --- עוװקסָאמ ,"טפנוקוצ ,
 ,"טפנוקויצ ,

,1 

 | .099---(טַאקָאדא)

 ,112 ,94 -- קראו ןינ

 סקנרניא

: .900 ,900 ,001 ,8 
 = "ןָאשוורערעפ סערֿפ טפנוקוצ ,

0 + 
 : .888/ -- "סיפוצ
 / 919 -- .רד ,ןאמרעקוצ
 ,00 -- תמצ ,ןאמרעקוצ

 .0509 ,998 --- "?םייצ,

 67 = "טסיוג-טיוצ ,

 .000 ,209 --- "ןעגארפ-טיוצ ,
 .080 -- ןרהא ,ןילטויצ

 .281--('קסרוטאב) סםירָאב ,ןולטייצ
 ,284 -- ללה,; ןילמייצ
 .001 -- ַאנַאיטַאט ,ןולטווצ

 ציאָנסאָן  -- /89, 890.
 .020 -- המתנ ,ןָאסנָאוצ

 .100 -- 'יקסלובוצ
 יירעקורד .ּפמָאק ןוא .ד ,ןָאסנווצ

/84. 
 ,280 ,284 ,28 --- .ל .ש ,ןָארטוצ

0 7, 348, 880, 889, 800, 
7, 868, 802,, 808, 419 

 .840 -- .ו ,גרעבניצ
 .900 -- גילעו ,ןאמנוצ
 .231 ,296 ,994 -- ןיקּפוצ
 .20/ -- .י8 ,ןיקּפוצ
 ./01 -- א"שיצ
 .481 -- םיוברעדעצ
 .189 -- שטיװָאכַאמעצ
 .892 -- ַאינַאפ ,לעמעצ
 2 ,0 -- יירעקורד ?לַארטנעצ ,

 יק

 514 -- ןָאעל ,ןיובָאק
 .200 -- (וקסגאמרעו) גוסָא ןַאגָאק
 4040 -- ןיוטשנרעב-ןאגָאק
 .0/4 ,508 -- סחנּפ ,ןָאק
 ,0/19 ,877 -- המולש ,ןָאק
 | .001 -- ןהָאק
 . .92/ -- .ׂשוד ,ןהָאק
 .584 -- ךענעה ,ןהָאק
 .92/ -- .סרמ ,ןהָאק
 .90 ,399 -- .רד ףלָאדא ,ןאהָאק
 ,818 ,194 ,181 -- רָאדיזיא ,ןעהָאק

880, 9008, 918, 014, 918, 917, 
8, 910, 990, 998, 986, 9002, 
9, 9/8, 0/9, 981. 

 .9/0 -- אטרעב .,ןעהַָאק
 .908 -- ינעשוד ,ןעהַאק
 ,28/ -- ןאטרעה ,ןעהָאק
 ,8/60 -- (80/ .רב) םעס ,ןעהָאק

8, 919, 070, 9829. 
 ,ן'ססא .נעב רענליו) םעס ,ןעהָאק

 .99/ ,902 --- (ןילקורב
 י ,080 -- יקסלאווָאק
 ,0/8 ,819 -- והותתמ ,יקפלַאװָאק

- - 819, 60. ' : 



 סקערניא

 ,884 ,8300 -- .רד ץרעח ,יקסרַאוװַאק
3, 394, 800, 890, 907, 400, 
90, 412, 431, 990, 180. 

 ,80800 -- .ןתנ ,!קסראווָאק
 .2// -- (טַאקָאװדַא) רענוװָאק
 .018 -- (ןָאסידַאק) קהצי ,רענווָאק
 ,989 -- ?טאלבגולפ רענווָאק ,
 שציוועילוי ווַאלסישצעמ ,יקסווָאלזָאק

-- 18, 109. 
 064 -- .א ,יקסיָאלזָאק
 ,281 ,22/ ,224 -- קינוװעשזָאק
 יראפ ם'רעלסערב ןוא .א .,קיטָאק

 .248 --- גָאל
 .804 -- .י' ,יקסווָארַאילטָאק
 .804 -- קורד .' ,וקסווָארַאילטָאק
 ,220 -- (הנוי) ןעגיָאק
 .122 -- סַאסוא ,וקסנַאריָאק

 .128 -- ןָארַא ,יקסנַאריָאק
 --שטיװָאנַאמרעג רעזייל ,יקסנַאריַאק

38, 
 שטיוװעילעװַאס ּועסוֲאֹמ ,יקסנַאריָאק

-- 198, 
 ---שטיווָאמייה ןָאמָאלָאס ,וקסנַאריָאק

9.8 
 ,827 --- רוָאנַאכַאק
 .208 -- .ז ,ינדָאלָאק
 ,118 -- יאלָאקינ ,שטיוװָאקדָאלַאק

4. 
 .92/ -- .שזד ,ןָאטלָאק
 .189 -- להר ,ןוטלָאק
 .088 -- רוטרא ,קינלָאק
 | .081 .--- רעקלָאק
 ושנא לאלצב ןכשמ ןָאשייגירגנָאק

 900 -- ענליוו
 915 -- יקסווָאסָאק
 (ןָאסנעװעל) הומודַאלוו ,,יקסווָאטַאק

,171 ,189 ,188 ,98 ,91 ,90 -- 
8, 198, 208, 240, 288, 286, 
7, /08, 08/, 

 ,80 --- וָארַאמָאטסָאק
 ,907 -- יטנע ,לעמָאק
 חמצ (ועפָאמוט) .0 .ט ,ןָאזלעּפָאק

--- 817, 17, 18, 80, 84, 128, 
7, 111, 956, 890, 686, 194. 

 ,190 -- םולש ,ףָאק
 9088 -- (רעקימעדַאקַא) ווָארַאשקָאק
 ,808 -- ַאקנעלָארָאק
 ,9840 -- .רד .א ,קינלַארָאק
 .66 -- לוָאקַאי ,רַאמשטרָאק

 .81 ,86 -- ַאולוצ ,רַאמשטרַאק

 2008 -- (לאוענעג) ווָאלונרָאק

 ,001 -- .רד סוולושוד ,לענרָאק

 | ,849 -- טרעבלַא ,קינשטַאבַאק
 ,581 ,880 ,810 -- חנח ,ןָאסידַאק

* 8898 | 
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 ,518 ,514 ,278 ,679 ,ט---.ל ,ןָאסירַאק
,081 ,880 ,870 ,878 ,817/ ,6 

.9 
 ,888 ,082 ,070 -- אבויל ,ןָאסידַאק

6, 
 ,081 --- גרובלעדַאק
 .9284 -- רעדנאסקעלַא ,ןהאק
 ,020 ,488 -- (םהרבא) .בַא ,ןַאהַאק

7, 158, 184, 168, 821, 808, 
5, 010, 010, 020, 807, 082, 
8, 084, 040, 900. 

 -- (שמיוועוירג) ליאכימ ,ןַאהַאק
2. : : 

 .880 -- יקססטוַאק
 .90860 ,088 -- .וװ ,וועיַאטַאק
 ,8/8 ,816 -- םָארעשזד ,שטיווָאלטַאק

.858 ,09 
 שטיװָאנַאװיא יליסַאוו 4,ווָאלַאשטַאק

 יי ,811---891/ --
 .0908 -- וװעיַאלַאק
 .078 ,819 -- .פ ןַאלַאק

 .012 -- בקעי ,ךילַאק -
 9880 -- אטרעב ,שילַאק
 ,2441 ,224 -- .ז ,שטיװָאנַאמלַאק

9 
 .64 --- ילָאװ יָאנדָארַאנ רַאדנעלַאק ,
 ,506 ,528 -- לחר-רתסא ,יקסנימַאק

6.0 | 
 .888 -- ףסוי ,יקסנימַאק
 .088 ,084 -- תנוד ,ןעימַאק
 ,082 ,819 ,018 -- ףסוו ,ןעימַאק

4, 989. 
 .9008 ---  ַאננַא ,ןָאסנעמַאק
 .281 -- ןושרג ,יקצענעמטַאק
 .899 -- ףסוי ,יקצענעמַאק
 .81 ,07 -- ַאקסַאוװו ,רעכַאמרעמַאק
 .289 --- "ףמאק,
 / .844 --- .א ,רָאטנַאק
 .002 -- בווא ,רָאטנַאק

 .908 -- ינעשוד ,רָאטנַאק
 ,860/ ,218 -- בייל הדוהי ,רָאטנַאק

1, 0200, 080, 806, 807, 808, 
0, 840. 

 .849 -- עלעביל 'ר ,רָאטנַאק
 .902 --- .ר ,רָאטנַאק
 .208 ,961 -- .ֹו ,שטיווָארָאטנַאק
 .2858 ,217 -- םהרבא ,יקסנאלעטסַאק
 ַאמרעב ,יקסנַאלעטסַאק
 .802 -- סירנעה ,שטיווָאנוסַאק
 .808 --- (רָאסעּפָארּפ) לעסַאק
 | .882 -- .ד ,לעסַאק
 .900 -- בָאקיישוד ,לעסַאק
 .158 ,152 -- היבוט ,טסוּפַאק
 .286 --- ןַאלּפַאק

 ,414 ,418 -- רעדנַאסקעלַא ,ןַאלּפַאק
410 9 
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 .2844 -- .ה ,ןַאלּפַאק
 .20/ --- (וצָארָאה) עקשָאי ,ןַאלּפַאק
 .418 -- שריה ןב .קחצו ,ןַאלּפַאק

 .908 / --- םעפ ,ןַאלּפַאק
 .147 -- ,קסנַאלפַאק-ןַאלּפַאק
 ,442 ,980 -- ןד ,שטיװָאנַאלּפַאק

8, 940, 802, 898. 
 .809 ,29868 -- .ד ,יקסנַאלּטַאק
 ,84 ,88 -- לכומ לארשי ,יקסנילּפַאק

4, /197, 218, 240, 281, 288, 
9. 

 ,819 ,818 ,8117 ,816 ,8--.ר ,ץאק
98, 8840, 888, 913, 914, 915, 
7, 919, 920, 929, 9958, 940. 

 .840 -- דוד ,ץַאק
 .0/2 -- .רד ןאמייה ,ץַאק
 .90 -- סַארַאט ץַאק
 .89/ --. פ ףסוי ,ץַאק
 .04 ,09 ,5 --- רַאזַאל ,ץַאק

 .198 --- שטיוװָאשװַאמ ,רעיומ ,ץַאק |
 .04 -- ַאינעשו ,ןָאספלָאוװ-ץַאק
 ,889 ,818 ,820 --- רעטלא ,ָאנזיצַאק

,154 ,806 ,98 
 ,898 .--- תהירוא ,ןעגַאבנעלענעצַאק

890 
 -- ובדרמ םולׂש ,ןעגָאבנ עלענעצַאק

1, 
 -|א ץיָאנדָארַאנ ס'געגָאבנעלעגעצַאק

 .404 -- עשטשולושט
 (י"שר) .י .ש ,ןעגָאבנעלענעצַאק

0, 
 .40/ -- לאומש ,ןעגָאבנעלענעצַאק
 ,988 -- ׁשרהי יבצ ,ןעגיובנעלענעצַאק

 .088 --- לאומש ,ןעגיובנעלעגעצַאק
 .944 --- ןָאסנעלענעצַאק
 ,284 ,286 --- .ב ,ןָאסנעלענעצַאק
 .8/8 -- קחצו ,ןָאסנעלענעצַאק
 .489 -- .ל"ו ,ןָאסנעלענעצַאק
 7 -- (גינעק רעשידעווש) ?לרַאק
 ,884 -- ַאידַאנ ,ינעירָאק
 .085 --- שטיװָאּפרַאק
 .880 -- תהשמ ,שטיווָאנוּפרַאק
 ,899 --- ווַאטסוג ,סעלעּפרַאק
 ,11/ ,110 ,112 -- יקסװָאקטַאיוװק
 198 -- אלעב ,ןהוק
 .018 -- "רשבמ לוק"
 ./77 ,809 -- תשמ ,קַאבלוק
 .009 -- יקצישטלוק
 .907 --- .סרמ ,יקסווָאקילוק
 .2008 -- (רעלַאמ) ַאשעלוק
 ,8/9 -- .ס ,ןיקלוק
 .888 -- קַָאמוק
 888 -- "?ןעבעל ןוא טסנוק ,
 .915 --- שטיװָאלסוק
 .0020 --- ןירֿפוק

 סקלרניא

 ,900 -- ןַאמרעה ,סעסקוק
 .884 -- בקעי ,רעדנעלרוק
 ,088 ,10/ ,94 ,ס--ץנַארּפ ,יקסרוק

6, 194. : 
 .898 -- ?ץרוק
 .1/8 -- .א ,וָארונשוק
 .88/ ,80 -- .רר ,.י ,יקסוועלעשוק
 .113 -- שטישטלַאביק
 .189 -- (ובורמ) סקַאמ ,גרעבזיק
 . -- א ,ץונשויק
 .818 -- ןויצ-ןב ,טיק
 ,819 ,918 ,900 -- סיאול ,לעמיק

6, 997, 998, 988. / 
 .888 ,88/ ,886 -- ןיקלוקניק
 .188 ,188 -- םהרבא ,ןוסיק
 4412 -- .י ,ןיסיק
 .986 ,989 --- .רד ,.י ,ןאמסיק
 ,809 -- רלָאטוװ ,סיקשיק
 .888 --- דנובואלק
 .198---שטיווָאװל ליאומַאפ ,ָאקשטַאלק
 ,199 -- לעטפעש ,ָאקשטַאלק

 , "םמאק-ןעסַאלק ---  288.
 .188 -- (רעטסיימדנַארב) ןַאמגולק
 ,986 -- (רעטסוגַאמ) רענויולק
 ,927 ,996 ,294 ,298 --- הטלש ,טיילס

9, 981, 988, 809, 194, 
 9 ,918 ,888 -- .שזד ,ןיילק
 .884 -- ץירפ ,ןַאמניילק
 .188 -- ?דנוב רעניילק,
 .2088 -- ןטלז ,ןיוטשניילק
 .68/ -- ןַאולוי ,ָאקשטַאילק
 : .918 -- .רֹד ,ַָאקשטַאילק
 .2080 -- (םוסקַאמ) .ס ,יקסנַאװולק
 | .189 --- .צ ,סילק
 -ונוויּפַארק) קישטזַאקירּפ רעד ןמלק

 .181 -- (וװָאק
 ,228 ,8 --- (רונעשזנוא) ונַאנַאבעלק

 ,147 ,5885 ,830 ,2884י+ ,9
 .168 -- ןָאפ ,ןָארַאב ,סלעגעלק
 ,198 -- אקעוװער ,ַאיאקצַאבמעלק
 ,520 ,541 ,894 -- סירָאב ,ןיקצעלק

01--145. 
 ,881 ,842 -- יירעקורד ןיקצעלק

4, 490. 
 ,8441,840 ,49--גאלראפ ,.ב ,ןוקצעק

1, 440, 481, 509, 817, 819, 
6, 0858, 000, 602, 096, 008, 
 ,180 ,7114 ,118 ,704 ,709 ,00י
1 142. 

 .517 -- ?ַאגינק,
 ,784 -- .רד ,קינַאסק
 98 -- סיוועק
 ,198 --- ַארַאבעד ,שעוועק
 ---שטוווָאמַארבַא ןמלז-רעיימ ,שעוועק

8. 
 .798---ַאנועלעקנַאו האל ,ןאמלעטסעז



 סקצרניא

 ,108 ,018 ,428 ,948 --- יקסנערעק
 .848 -- .ו ,גרעבנענַארק
 410 -- :קסַאונמעטס-וקסנושטווַארק
 ,908 --- ינעשזד ,ץיוװַארק
 ,286 --- ץנַארק
 ,/0 ,89 --- דינָאעל ,ןיסַארק
 ,982 --- .,רד ,ַאבונסַארק
 ,900 --- .מ ,רענסַארק
 .118 ,101/ ,101--טשריפ ,ןיקטָאּפַארק
 -ורפ רעד ןטלק) ןמלק ,ווָאקניוװיּפַארק

 ,818 ,920 ,248 ,181--(קושטזַאק
9, 988, 9710. 

 .219 -- .א ,קורק
 -- וורעקורד ,.ד ,סעניורק
 .900 -- .שזד ,רעגורק
 .44/ ,848 --- .א ,אצונורק
 .08 -- .וו ,יקסגורק
 ,9008 -- רתסא ,יקסווָאסורק
 .8618 -- ןעטנעיטסירק
 .890 --- םהרבא ,רעמשטערק

 -- (רעדנַאסקעלַא) ודַאקרַא ,רעמערק
8, 08, 11, 12, 84, 80, /8, 
8, 92, 08, 98, 128, 188, /18, 
(140, 188, 184, 186, 158, 111, 
-194, 198, 208, /24, 240, 2850, 
282, 2858, 284, 288, 250, 810, 
0, 888, 118, 116, 198. 

 .00 -- ַאטרעב ,רעמערק
 .884 -- עבש-תב ,רעמערק
 ,./94 -- ינװָאקציא ַאילטיג ,רעמערק
 ,900 -- סיאול ,רעמערק
 .0201 -- השמ ,רעמערק

40 

 ר
 ,810 ,818 ,810 --- .שוד ,ףָאגָאר

8. 
 ,ףָאגָאר
 ,ףָאגָאר

,4 

 .888 ,884 --- ןַאמיוה
 .989 ,808 -- ללה

 .9/19 --- ואול ,ףָאגָאר
 .188 -- .רֹד ,.ק ,ווָאגָאר
 08 -- רעינעשונוא ,יקסלַאגָאר
 .907 -- 'ינעשוד ,ליעדוָאר
 .404 -- רעטָאפסנוזָאר
 .9/9 -- םואול ,ןעוָאר
 | .908 -- םירָאמ ,ןעזָאר
 .128 ,82 ,09 --- לעדנעמ ,םוַאבנעזַאר
 ,866 ,899 ,847 -- .ת .ו ,םיובנעזָאר

7,. 
 ,םיובנעזָאר
 ,םיובנעזָאר

0, 
 ,טיובנעזָאר
 ,טַאלבנעזָאר

25 
 .098 ,918 --- .א ,םולבנעזָאר
 ,160 ,82 --- גרעבנעזָאר

 .6090 --- לעדנעמ

 ,807 -- (םַאקָאװדַא) .ש

 .1 -- ןושמש
 .רד ,קנערפי

 .י ,גרעבנעזָאר

 -- (ריקו-ןב)

1009 

 .000 -- .ד
.159 -- 

 .08 --- ןַאמָאר ,גרעבנעזָאר
 .898 --- יירעקורד ,.א לַאטנעזָאר
 ,2880 ,210 ,04 ,8---אננא ,לאטנעזָאר

7, 981, 890, 0--101, 8 

 ,גרעבנעזָאר

1, 982. 
 .0958 -- ןרהא ,לַאטנעזַאר
 .9000 -- דוד ,לַאטנעזָאר
 .286 ,245 --- .ו ,לַאטנעזָאר
 .89 -- ןסונ ,לַאטנעזָאר
 -- (ןַאמנַא) .רד ,לעװַאּפ ,לַאטנעזַאר

,400 ,889 ,999 ,281 ,1990 ,0 
.158 ,7014 ,9 

 .80 -- .רד ,ףסוי ,ןָאסנעזָאר
 .088 ,400 -- השמ ,ןָאסנעוָאר
 ,281 --- ַאנַא ,דלעפגעזָאר
 487 --- .ש ,דלעפנעזָאר
 .899 --- .רד ,ץנַארקנעזָאר

 .181 ,180 --- .רד ,דוד ,ץנַארקנעזָאר
 -ורד רעצעזטפירש ןוא ץנַארקנעזָאר

 .181 ,440 --- יירעק

 ,188 --- (רַאקַאמ) טקַאמ ,ןיוטשנעזָאר
9. + 

 .816 --- .שונוא ,.ל ,ןיײטשנעזַאר
 .8860 -- בקעו ,םיובטָאר
 .880 -- האל ,םיובהטָאר
 .0 ,0 .ב -- ,ןיוטשטָאר
 ,480 -- .רֹד ,םָאר
 .180 ,480 .רד ,רעדנַאסקעלַא ,םָאר
 .884 -- ךורב ,םָאר
 -- .רד ,(םוסארעג) ירָאגורג ,םָאר

0, 141, : 
 1 ,884 --- דוד ,םָאר
 | .884 -- הרובד ,םָאר
 ,212 ,164 ,168 ,89 -- יירעקורד סםָאר

9 9860, 041, 190, 107, 110, 
8, 818, 884, 0409, 917 

 ,194 -- שטווװושַאולע לעסָאו ,םָאר
 .084 -- ףסוו ,םָאר
 .8984 -- ןבור-ףסוו ,סָאר
 '884 -- םחנמ ,םָאר
 .2858 ,98/ -- רעטלַא ,ווָאנַאמַאר
 .827 --- גרעוופַאר
 ,151---(קישטזַאקירּפ-יעלַאקָאב) ןבואר
 .88 --- ?לסימ ַאיַאשטַאבַאר ,
 .969 --- ?סָאלַאג ושטָאבַאר,
 ,9809 -- "קונלעידעונַאּפ ושמַאבַאר ,
 .88 -- "עימַאנז עיעשטַאבַאר ,
 ..907 --- ַארַאלק ,ןיכובַאר
 ,018 -- .א ,שטיוװַאניבַאר
 טדָאטש רענליוו) שריה ,שטיווָאניכַאר

 .040 ,247 -- (דיצמ
 .6/6--יעסיוַאמ (השמ) שטיוװָאנובַאר
 094 -- םואַאנ ,שטיווָאניבַאר
 .246 -- .ש ,שטווואנוד-אר

 958 -- רסיא ,ןיקבַאר
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 .90190 ,918 --- .ה ,ןילַאגַאר
 ,209 ,94 --- (טשריפ) ליוויזדַאר
 . ,081 -- (ַאדָאװעיָאװ) ליוויזדַאר
 .098 -- (טשריפ) ליוויזדַאר
 .1900 -- ׂשטיוװװעזדַאר
 (עסענָארַאב) ןעדַאר
 .10 -- ליוװיזדַאר
 ,794 -- שטיוװָאבייל לעטָאו ,שטיוװַאר
 .020 -- לאורבג ,שטיווַאר
 794 -- .ַאנװָאבייל ַאיפָאס ,שטיװַאר
 .280 ,249 -- ָאקנעשטרַאר
 ,817 --- ?טעווסזַאר ,
 ,217 -- רעזיוהטַאר
 ,919 --- .רֹד ,ווָאנטַאר
 ,211 -- .ב ,רענטַאר

8 

 .280 ,281 -- רעב-דוד ,רענטַאר
 .184 --- .רד ,.רג ,רענטַאר
 .090 -- ונַאפ ,רענטַאר
 .008 -- ֹונעַפ ,שטיוװַאר
 ,258 ,עבערווַאר

 .,1718 ,411 ,58 -- הבישו סיליוימַאר
.6 

 . - .4.89 -- .מ ,ןַאטכַאו
 .81 -- .רד ,שטיוװעליטכַאר
 ,820 ,60 ,80 -- לרַאש ,טרָאסָאּפַאר

0, 001, 
 ,2/8 -- אדוהי המלש ,טרָאפָאּפַאר
 .884 -- רתסא ,לעפאר
 .421 -- שריה-ןרחא ,סעּפַאר
 ,819 ,912 -- בָאקיישזד ,סעפַאר

1, 9960. 
 | .919-- -- .ז ,סעּפַאר
 ,491 ,870 ,208 --- .רד ,קחצו ,סעּפַאר

9, 408, 4904, 498, 426, /42, 
8, 420, 118, 

 218 -- ליאַאכומ ,סעּפַאר
 ,918 --- .סרמ ,סעּפַאר
 = (ףעילער רענליו) תשמ ,סעפַאר

4, 112, 118. 
 ,ל7 ,256 ,980 ,206 --- השמ ,סעפַאר

1, /84, 421, 820. 

 421 -- ַאינָאס ,סעפַאר
 .421 -- (סומינלוק) ןמלק ,סעפַאר
 .888 --- סרַאמ ,יקסוװָאקַאר
 .288 --- לעשַאר
 .088 ,262 -- ןיבור
 ,927 -- (48 .רב) ןיבור
 .001 -- דוד ,ןיבור
 .068 ,286 -- .ֹו ,ןיבור
 .901 -- קחצי ,ןיבור
 .,1 ידיד .רד ,ןָאסניבור

 .219 -- סחצי יול ,ווָאניבור
 .8060 -- .רד לארשו ,סניבור
 401 -- ןיוטשניבור
 .801 ,880 -- ברהח ,ןיוטשניכבור
 .848 -- ןַאמנַא ,ןיימשניבור

 .ר ,ַאניקווור- ןיקוויר ,

52,. 

 סקערניא

 .219 -- .רד ,ףסוי ,ןייטשגיבור
 ,218 -- .(ברח) קחצי ,ןייטשנויבור

9, 983, .284,. .. | 
 .980 --- .רד ,לַאכומ ,ןייטשניבור
 . ,609 -- 'ת ,ווענדור
 ..290 --- .רד ,ןווטשטור
 9 ,981 -- דוד ,לעביור
 .308 --- יירעקורד ךור

/ 09 
- ,9 

 ,9 ,000 -- ףסוו ,יקסנושמור
176, 5 58 026, 920, 980, 
4, 950,. 

 | .048 --- לוָאנַאסור
 סגנוצוטשרעטנוא רעטויברא רעשיסור

 י ר ..9002 -- ןוואראפ
 481 -- "יערוועי יקסור ,
 .000 -- ?ושמָאבַאר יקסור,
 . .884 -- לרעּפ תור
 : .886 -- .ש ,וקסווַאשזר
 .880 --- .רד ,שטיוועלימחר
 / .890 -- (ןייטשנייו ןרחא) לאימחר
 ,050 ,10/ ,488 ,ט---םהרברא ,ןעזייר

 יי .980 ,85
 ,842 ,894 ,809 ,2389 ,8--.ו ,ןעזייר

98, 840, 852, 880, 888, 407, 
9, 2806, 808, 440, 481, 
|817, 819, 016, 688, 6000, 
6, 008, 7100, 108, 104, 119, 
4, 1890, 141, 144, 148, /00. 

 .980 ,888 ,198 ,8 -- הרש ,ןעזייר
 .080 -- ןָאסרעכיור
 .820 -- ןהכה שריה-יובצ ,ןָאסרעכייר
 ,9609 -- .ר ,ןייר
 .118 -- סואול ,דלָאגניור
 .898 ,680 --- סקַאמ ,דרַאהנייר

 ,288 -- (ברה) סענייר
 -- (ןושַארטס !כדרמ) ובדרמ ,סענייר

0, 601. 
 8 --- סוילושוד ,סייר
 .286 -- קַאביר
 ,8 -- (ווראש .רד) ווָאשזיר
 . .985 -- ןַאטסעװיר
 רָאנָאומעס (טקָאמ) םיקַא ,ןַאמסעװיר

 ,878 , 90 5 -- שטיוו
,818 ,879  --- 

 .189 -- לרעב 'רעלטיר
 .090 ,019 ,918 -- פיליפ ,ץטיר
 ,794 -- שטיוװעשַאולע םַארבַא ,ןַאמיר
 .848 --- לוַאקַאסרָאק-יקסמיר
 ,.888 -- .רד ,ַאשמיר
 .889 -- 'יירעקורד ,.ש ,יקסנוזדניר
 ,984 -- רתסא ,דניקסור
 ,847 ,9860 -- .רד ,ףסוו ,גרובסנעגער

 . .86 -- קינזער

 .68 -- .ם ,קינזער



 טקצדניא

 .240 ,80 -- ַאונַאפ ,טוגוער
 ,080 -- והולא ןב לאומש ,רעססער
 ,0540 ,548 ,838--(רעלַאמ)- ןופער

8. 
 .00 -- (טשריפ) ןונּפער
 (גרעבצנוג לאפר) רעלַאמ רעד עק'לאפר

--- 108, 

 .ש

 .409--(רענעשזניא) רָאדיויא ,דַאב אט
 ,302 ,298 ,01 -- .רד ,חמצ ,דַאבַאש

 ,ט00 ,807 ,800 ,800 ,8858 ,3
9, 880, 881, 884, 980, 380, 
 ,םסע ,091 ,800 ,880 ,898 ,7
28, 896, 898, 809, 400, 400, 
9, 412, 416, 424, 424, 817, 
0, 808, 198, 188-187, 189, 
4, 116, 777, 907, 908, 
8, 924, 027, 028, 081. 

 ,ַאקסנָארווַאג-דַאבַאש
0. 

 וקסווָאדַאשי
6. 

 ,480 ,499 -- .רד ,לאפר ,יקסווָאדַאש
 .081 -- םהרבא ,לעװַאש
 .289 -- ?טַאלבגולפ רעלוװַאש ,
 / רעד לעוולעװו) לעוולעוו ,ץטַאש

 .(94 ,169 (רעילַאמ ןעק
 .281 -- ׂשטיוועיַאש
 .890 -- סםויבַאפ ,ךַאש
 .8001/ ,048 -- ןיפַאולַאש
 ,039 ,284 ,288 --- השמ ,טולַאש

 ,ט00 ,808 ,889 ,848 ,7
8, 867, 891, 809, 898, 
0, 140, 148, 110. 

 .418 -- ָארוּפַאש
 .0/18 -- ףסוו םהרבא ,ָאריּפַאש
 .9/8 -- ןרהא ,ָארוּפַאש
 .901 -- .א ,ָאריּפָאט
 .185 -- .רד ,רַאקסָא ,ָאריּפַאש
 .008 ,948 -- הנוו ,ָאריּפַאש
 .14/ -- הומרי ,ָאריּפַאש
 ,001 -- (עיפלעדאליפ) הנוו ,ָאריפַאש
 .880 -- יגע ,ַאריּפָאש
 .281 ,294 --- ַאונַאס ,ָאריּפַאש
 .18 -- (וָאשזויר) .רד ,יירַאש
 .93 ,02 ,01 ,90 -- רָאטקיװ ,יירַאש
 .98 -- ַאודול ,וירָאש
 .188 -- (לארענעג) וקסרַאש
 ,881 -- ?תבש ,,
 .849 -- "סעיונ תבש,
 .020 -- ץ"ב ותבש יובר
 ,194 -- !יקסבַאװש
 .888 ,884 --- ףעוָאשוד ,ץרַאװש
 ,88 -- .י ,ץרַאוװש
 ,900 -- .מ ,ץרַאוװש

 ,409 ---.רד ,ַאזָאר

 -- (ןַאמלוש .וו רַאזַאל)

,2 
,58 
,7 

1011 

 ,6 ,9 זידייי סורָאמ ,ץרַאװש

 .899 -- ןַאמצרַאוװש
 .088 -- רעציוווש
 .0/14 -- .ב .מ ,ראציוווש
 .0817 ,241 -- ץעווש
 .90 -- ד ,בוש
 .9 -- םיוה 'סיווש
 488 ,896 ,808 -- "םייה ןוא לוש,
 .808 -- ?םסקנּפ לוש ,
 -- (וקסוװָאדַאש) .וו ,רַאזַאל ,ןַאמלוש

6 
 .089 -- ץרוה ולתפנ ,ןַאמלוש
 ,001 ,030 ,271 ,30 -- ןמלק ,ןאמלוש

8, 102. 
 .077 -- ץלוש
 410-412---רד ,ףלָאוװ-באז ,יקסילעמוש
 ,879 --- (ןָאסידַאק) 5 ,רעטסוש
 ,2081 -- רוש
 .842 -- .ח ,רוש
 .802 --- .מ ,רוש
 .880 -- תהחמש ,רעלפוטש
 ,5/8 ,818 ,818 -- וחולא ,ןיוטש

9, 8828, 888, 884, 
 ,888 -- לחר ,ןייטש
 .900 -- סיורָאמ ,ראבנוומש
 -ָאמואנ יעסוועי) עשוהי ,גרעבנוומש

 ,019 ,211 ,198 ,50 -- (שטיוװ
40, 6, 7, 40 

 .096 -- בקעו ,גרעבנווטש
 .808 --- (רָאסעּפָארּפ) לאהנווטש
 -- לוגמ ,חנ ,רעדוונשנווטש

0 176. 
 םוחנ ,ףיטש

6, 142. 
 .194 --- לעקנַאי-ַאשװוָאמ ,ןַאמנועטש
 ,189---א ,לעסעטש
 .2088 -- ןרעטש
 .888 -- לארשו ,ןרעטש
 .888 -- .ֹו ,גרעבנערעטש
 ,981-978 ,979-קסעטָאולביב ןושַארטש

 ,ןדכ ,171 ,770 ,740 ,789 ,8
6, 708, 802. 

 .219 -- דוד ,ןושארטש
 .289 ,210 -- קחצי ,ןושארטש
 ,820 ,270 ,978 -- לאומש ,ןושארטש

6 
 ,218 ,911 ,19 -- והותתמ ,ןושַארטש

4, 978, 976, 977, 979, 058, 
6, 037, 884, 849. 

 .808 ,980 ,879 -- ןאמרעה ,קורטש
 ,886 ,981 ,ווװַאלגעשטש
 .8909 -- םהרבא ,ןַאמעדיוש
 .8099 -- ריאמ ,ןַאמעדיוש
 .9020 -- ןתנ ,רעניוש
 .810-8604,881 -- רעפיופ עקיוש
 .8902 ,848 -- ריאמ הבוש

7+4, 

 ,841 -- (ןוימד-לעב)
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 .081 -- ןורָאגוש
 .811 ,810 --- ָֿאלרוש
 .819 .רד ,טערקדליש
 .רד ,קחצי ,רעפוש
 .810 -- םורמ ,קיש
 .088 -- ָאקשוש
 .80 -- ך"ש
 .818 ,807 -- םכילע-םולש
 ןונ) טוטיטסניא-סקלָאֿפ םכילע םולש

 984 -- (קרָאו
 ,086--קרָאו וינ ,ןעלוש םכילע םולש
 .888 -- .ו6 ,קינוילש
 .288 -- רעפולש
 .140 -- (בצק) המלש
 ,980 ,288 -- ןןהכה המלש 'ר
 .280 --- אנבודמ המלש 'ר
 .28/ ,298 -- יואמש
 .140 ,651 ,680 -- לאומש יבר
 .098 --- רודגובא לאומש 'ר
 -ַאקלָאװ םעד רודגיבא .ר ,לאומש 'ר

 .88 -- ןהוו ס'בר רעקסיוו
 .280 -- רעצרַאוװש רעד לאומש
 .89 -- שטיוועלומש
 .862 --- רעלקומש
 .84 -- ףלָאװ 'רב ןועמש .רו
 ,880 -- רעדיונש
 ,088 --- .ב ,רעדוינש
 .181 ,511 ,809 ,8 --- .זו ,רואינש
 .004 -- רעידאל ןמלז רואינש 'ר
 ,0 ,877 ,8178 ,819 -- .ש ,רואונש

92 888, 884, 099. 
 .817 ,818 -- רעלצונש
 .089 -- טַאיריוװעש
 .049 -- .נ .א ,רעטכעש
 ,818 --- וװָאנוגלעש
 .801 -- ןיקפעש

 .219 .י ,ןיקסעש

 .08/ -- סעקסעש

 ,לעטפעש

 וקסוועשערעש |

 ,884 ,519 ,818 --- לאומש

 סקדניא

 ,890 ,588 ,585 --- םַאיליוװ ,ריפסקעש
* 

 .877 ,874 --- תידוהי ,ןַאמרעש -
 .819 -- (ובכמה) כקעו ,ןאמרעש

 .197 -- (רעקיוטּפא)
 .088 -- לציא ,יקסוועשערעש
 ,907 ,904 --- עדלָאג ,יקסוועשערעש

5, 9160, 919. 
 .980 -- קינלַאטיּפש
 ,810 ,90328 ,881 --- ַאזָאנוּפש
 .2881 -- הגנוי ,רעפׂש
 .860 -- .ש ,יקצוווָארדעצש
 1 .184 -- .רד ,.מ ,טַאקשי
 794 -- רעוװַאלקש
 6 ,818 ,8--.שונוא .מ ,רעביורש
 -- 88 לאקָאל ןָאונוי רעצעוטפורש

 .980 ,7 סע ,1
 .868 -- .ש ,קרעבערש
 .668 ,048 --- רעדערוש

 402168811 לע 11618161---261-750.
 ןהאקיס88 -80 ,362 ,861---101160810 

.462 ,201---101160812 ,382648) 
.208 ,201--0180928 ,1810 

 {גוגז סע, 1011608101--801, 8023 77,
.50? 

.209 ,2801 ---132128 ,16?3181:5 1 
 אסשומע/ 606216מ06--561,

.50? 
 ןקיס26918164 , 101160811---801, 02.

80---81060 
 "ךיזעסטתמ2 , 2:70010851:4---392.

 ץונמגט5, 29ע101018---201, 263.
 ש11ת1208, 20618--8361, 82

 ףע1006264:4---861, 462.
 ט6ה20עסא28 1(ע14112 -- 53
 ןדגזו6 80סא8 --+ 0

 ן1סמעז 11!החא -- 64
64 --- 1102260841 
 קסתמו 1028 --- 98
 ןזזחתא 14002231 --- 4

4 
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 א1סזחטסז5װוס ן 117 01 רו וחּסז
 טזּמחסח 367 ץׂ/סזאזחּסח'פ (21ז'ס6
 608211612, ןזהעזש

 ס0ת8הזמסע, 2172
 ס0811מ, 112זוצ
6 ,6068 
 (6268141מ, 8
 0086מ, 6464

6046, ,)12 
64 ,0046 
 00מ86מ, 2808

 ססמסמ, והצענגמ גאס. 1
 ס008סתמ, זחצממגמ ןאס, 2

 6086מ/ 6
 0086מ, ן1גנזצ

0064, 2 
0086 6 

 6086, 24ממ2
 6086, 1ט18
 60086מ, 8212

 0026מ, 2124 גצס. 1
 60מ86מ, 1084

 00860, ת1ג+ גאס, 9.
 ססמסמ, סו

 ס0006מ , תעזהצ גאס.
 ס0מסמ, 1,608 |
 ס0086מ, 2108

 00מ86מ, 2078
 ס60ת6מ, א2מג2ת

 0086תמ, 8גזג 1
2 ,0026 

 ססמסמ, 881מט61 ןזס. 9
 . ססמסמ סח
 ס00006ז, ,8
 ס0006/, 6

 סזסשמ םטמֹומ

 ס
 | . דס2זמ8אסז, 24מו2מהזג

8 ,108108161 
 םהוזזס1/ עזגצ

 תםהזניס8  םםזגת
 {הטמסטז, 1
 106116ת, 82זמ
1,602 ,4610 . 

 .61 ןדגץעש |
 1018ת10מ6, 2220161 תזי

 םוּפזמסמו , 1816
1002 ,1012100064 

 תםומֹומ, 4408
..002884/, 64 

 12611מ , 22
 136111מ , 6112

 136נ1מ, 118עעתש |
 136111מ / 2ממ2
 13611ומ, 8

 116ע11מ6ז, 18140/
)51 ,8616 
 136זי8161,/, 112

4016 ,1260081610 
 136148161ת, 1108
 136ז8161מ, 6
 136148161מ, 6188
 136148161מ , 1521
8 ,12618461 
 ןק1סזתג גת , 11841161/
 םנסניממגמ, תםגנֹומ

 12, זזטנמפ
 1064, ן1הענזצ גאס. 1
 1064, 11גזעצ גאס. 2

 121061, ןזעזמהמ
608,., ,131061 

3106, 6 
 4810624, תטמומ

 1064, 8210061 אס. 1
8106, 6 

2 /131064 
1 ,131:064 

 1201688161מ , 2108

 1108868, 1066 ץ=
6 !1346 
 12401ע7, 1318
 תםויהמסישסנמ , 4
 ןםויהמסטששס1מ 1,628

- 21116 ,131:288 
 166מ8ס0מ,/ 18
 :ז6מ6מ80מ, 00

 11ז1162ומ, 60
6 ,13111121 
 .םז04ע, 1801: |
12 ,0649 

 םזיססע, זצעזמגמ
 םנזיסס1ג8, 12
 ..גגטנעסשפ, 36מ

0 
 ס8תמ1?סז, 2611032
 (62מ+ס0י 8
 62211612  תמתג

 ן1צעזמגמ ,180868 

8 
 .2 םצ8תמ8סמ ,/ תעז8מ/

 426016ז, ,4מ12/08זג
6 ,4616 
07 ,4110 
6 2186208 
 2110ש61,! 8
 .אמז1סצו1} םתטמומת
 .2103111, עז11מ6

 402, לטננונגזמ
 2 מה, 6
 2זע4ט38 60
 ,אזע8, 6

 ,1ד0206112, ן1צזמהמ
24 ,4/1004000167, / 
 .אז0128ע , 2108
 .אזס12ע8צ , 3 2
6,,, 8461104, 

184 , 2561/04 
1800 ,2161/064 
 4461/04, ה2ממת
8 ,8861104, 
6 ,2661/04 

 ,תשסעץטס18, 14מ016 |

8 
4 ,2266 

500216 ,128626 
218 ,1208 

 224646מ, 211ממ16
 13266מ, 80101ג0מ |

: 8 826 
8,, !1826 
 2812024ת, תמגנוומ

| 106 ,1240 
6 2281 

- = 2101118 ,10288 
 14281101:, 128140ע

581 ,12810161 
 םּהנַזמ, 212+ |
 םּהטתמ, 211מ016
 136046/, התמה

.{. 1814016 ,1266 
2108 ,2696 
486 /, 12611:010112 

 6ז10יש12, 2127
 116 סרא 112 , 1 ,01218 =

1261:010142, 2018 

 611:סיט162, .881161



 (+סטסזמהמ 11 גזש
 (1086ז244/ ,,8
 (ז2831, ע8
 (זיגמט1,ו 6
 (1ז4טװ/ ,,(,(68

 טזעהוגפ, 1121
 (ניססממגטזמ  הטגמומ
 (3166תמס82טזג/ 6

 (3ז66מ06/2, הז!םטז
 טזיססממ1ג1+, 8םסיהמגזמח
 1661/012441, 24,061מ

 (3ע111/ ןצגזצש
 (גטתם, 6
 (ךוגנזג8 6
 (טטגזע2, 8281
 (טז4ט8, 823

 ה
 1121112ת, ט2זמ

 ןדהגממסמ,,6
 11288, םסמתמצ

2618 3 1180) 
 (011180618, תמווומ
 (112886ז8, 122

 (1תטמסזפ  ת0!0140ת
6, ,112826:2) 

 (610806/4, ט24זג
 (זומטמססזפ טל ןוווגנתג

 (110800סז 6
 (011161, אזזתנז

 (31116!ת04מ, 86מ)2זמ1װ
 (3116161ז02ת, 3 2

 (116?ם1, 8
6166, 6 

 (31288 , '246000ו6
6 ,1188 
3211 /, 6110 
6 ,31166) 
 (1311011ת, 11הזש
68 6014) 

6 ,3014) 
 (0148461מ, 5441

 6014816ות, 1,622
 (10148/61מ, 8261 אס. 2 1128, ,6
 11611מ6, 2464
 1161/תסז, 2ממ2
 61?1161, 1ס0ממ

1893 ,116116 
 116116ז, 1גממנס
 11361161, תז סע'8

 116116 82 זג
6, ,116118 

 11ז61!ז2מ, 2 טז2תגזג
06 ,116180 

 ןזטמופמ , 26ו/תה
 111ס08ת2מ 881
 ןזוסעזמגמ, 12ט8

 11060816ו1מ, ןד1הזץװװ
 זזססת8+61, 68

820 :110061101 
.110161101: 1113 

 זדסזיסיט112, 1דגזזצ 1זס. 1
 'דז סזיסיט142 ,/ 526016 = |

 ןדסזסיט112, 11הזזש ואס. 2
 זזסזיסיט6,,112

 זדסיסיש1+2, 2זומחה
 ךדווניסטט112 60
 ךדטיסטט162 6

 ןדווזידטנזל ,/ 218
 1דטזישנ162  ת12צוזמוווהח
  ןצץצממסשנ??, 8מו222תו

ָ 
 ז11ו1סמפ, 68.

 11110מ8 , עקנמזמג
 זווסמפ, ז12זזש

 11110מ8 , 21גו+ |
 18820ז02ת, 26מוהזמות

 14280ז020, 40016
6 ,11210010142 

 (40140816ו/מ, ''2
2108 ,/0100862106) 
 ם01ט00210614, 26

 (טס0040זמגמ, 2294
 'טסס6תגהמ, !התמזחגג

 6004זת82ת, 2+
 (בסס4נגגמ, 16
 ((000זמגמ 8241

 ((00424מ {+7
 (60064ז82מ, 81ז00ת
 (+004ז2מ,/ 6
 (+ס04ס04/ 07
 (401:40מ, אא21ת2ת
 60ע400מ, 514ת697
 (10זש+/+ 1
 (סזאע, 1

4014, 84 
 (3014, 821מ

 (1014  םסזזתג
 6014מ06ו8  ןאס

 6014מ06/2, 1{2מתו6
 (ס014טסוי= 1038
 60140619, תהטוותס

 (4014מ6ז6 , '/ 6120

 .0088/ע, תזהזיש
 .םזס?גג, 8

 וב
 ךפמזסמני610, 1168

41 10116,3 
 1016, םומּב

 18//תפסמ  םסממצ
 1011ת8 0 ,6

 1014/ת 82 זג
 .טואומ 6
 1008161מ, רזהצ

 1008161מ, תגוגומס
 108מ018/8ש7 , ת1018

8 ,1010 
6 ,1216 
 .40186, ֿפ2זמ
 126תסז, 6

 ק

 ךץגומסז, ןיגמתפ
1400 1046 

1,624 ,1646 
 16146180מ, 3/גצ
 16126180מ, 262

 1768861, 82תג
 168861, ךתזסוןצ

 ץ1מס, תמווֹומ
 ךיומאס}) ןזץומהמ

 1ד7101:6681, גתדמה
 11016618101מ  ,גזסת
 ץיומ1:618161מ  םתגווומ

 ךוממ, םגזג
 דיזחמ,,6
 10861  ןזהזזצש
 ךיס11זמ2מ 1858

 1יז664ז2מ, 2/עו8תגוצ
 ץיזי6664זװ2מ 1081161 י

 ךיזיס664זג21, ,6
 ךיזיסס4זמהת , 86ו/תה

 ךיזיססמתמהת  תזסזיזיפ
 דיזיססזהמ, 6

 ךיזיסץס טסויפ 7184 זכניי
 ךויז1046 , 876
 1164, ןזגזש
 ץיז166  תז1ממ6

 דיזיוסת1+סז, 116מװ+
 / ((04ומ98 4964
 (60161ת9, 3 8

 (1014ו/מ9, 2124
8 /' .3010109) 

 ((014זמ2מ , 02914 גאס. 1
 (016ז082מ 1083164  אס. 2

 (1ס0ז4זמ2מ, 6
 6014זג2ת, 8.

 (6014816ות, 08
 (301484+61מ., 54
 (30108161מ, 806
 ((0148+6ומ, 21ג+
 (601408161װ, 2תתה

6 
 (+21מ2וז8עש 2108

 (+ג8, 92
 (+הת8 , 21הזיש

 ((סממסז ,/ מזה וגהזמ
 (+(6טמסי 6
 ((6426וז82מ, םסמ
0 642618) 

 (16118ז, 2486
 (16116ז, 4168 )
 (611מ50/1 4

 (311308 , 2012 48זג



210 ,/246601 
 2116408, הגצ
 עז 6112, 2108
4 ,216142 

 גאז סב 18, 1 :01118
6 ;216 

 תז סע סד" סרט1,,112
. 2162288/9, 178 

 2ז6288אצ / 284
 תז1מסז,,,1

 עז מט , .201224021
 תזס41!ת 82 זג
 ת10611מ, 114
 אז ס1104/ , .1דט1118

: 018 ,/01104 11 
 עז סונ061, 88נג-
 + תזסטמסז, 364
 נעז 116, 8
 תזוג1161, 08

 א
 1ז8861, 1621ז02
1 ,1684:61 

 1161ז02מ , גאז סיטמנ2
 א 61ז 2 , 16

4 61 1617 
6, 61 161 
 גאסישזמהמ , 118

 גאסישזמהמ, 2
 גאז סיטמהמ , 117 מה ג

 גזסיאזמגמ , ?יגממצ
 ג1186מ08 , רט1111211

28 ,11186004 
 110ט164, םסממצ
 ג1ז0ט7161: 1121ת2מ

 גזטזישס0 עס סי

0 
 06ת5, צלע111וגזג

 + 61382מ64842/, ,,7
 ט0ו61  ןדעזמגת

 061. 2זסווצ
 סזגומ , עטס
 ס0זי;ומ, 6
 (0י{זיסרט 8 1 58, 

 ק

 םתגמגותו 1
 22מ1/1מ , ''6658

0 ,1288 
 281 סיװ21ז. ךֶשנ1ו12ז1

 ?66/זמ(16, 82נ0
 1י61י61 1 1141 61 ןְז 6

 ם6ז!זװ2מ 26 תןהמנֹומ
 126118161מ ,606

 26/י184610, 2124
 1:671600מ201, 1

 26/1620020614, הגממב
 םתמווומא/ תמי
 תמגווזוממפ 528

 1: טעמעס, 08611מ6
 7 א ג84מסנ/ ,08

 1 ,42610ר0142 ,,, 8
 1 ,2מ60י// 4

 1 2246406 / 1984861י
 1,81141מ, רשנ11121

80 ,1,241 
6 ,?60671521, 1 
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1,600, 3614 
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 א רעמאעט עכיירגלַאפרע
 ןעננוטענ
 -רעטַאעט רעשידיא רעצנאנ רעד

 זיא רעטאעט קילבָאּפ זא ,טסייוו םלוע
 -גלָאפרע רעד ןעוועג רהָאי ןעניטנייה
 ןיא רעטַאעט רעשידיא רעטסכייר
 .קרָאי וינ

 קילבָאּפ זַא ,ןעסייוו עלַא טינ רעבָא
 -כיירגלָאפרע רעד ךיוא זיא רעטַאעט
 -ענעב-רעטאעט ראפ רעטַאעט רעטס
 -ַאס ,ןעשזדָאל ,תורבח עלא .סטיפ
 זוא ס'הרות דומלת ,ןעלהוש ,סיטעייס
 -יטסניא ,סעשטנערב גניר רעטייברא
 -נוא טאהעג ַאד ןעבָאה סָאװ סעיצוט
 גלַאפרע טָאהעג ןעבָאה ןעננומענרעט
 זוא סטעקיט ערעייז טפיוקראפ --
 .טריזומַא גיצרַאה ךיז

 ןעוועג זיא רעטַאעט קילבָאּפ רעד
 -עסקוס ןופ רעטַאעט רעניצנייא רעד
 ,סטיפענעב עלא וצ ןעס

 ןעוועג זיא רעטַאעט קילבָאּפ רעד
 ןעטלַאהעג טָאה סָאװ רעניצנייא רעד
 טליּפשעג טָאה ןוא ןעכערּפשרַאפ ןייז
 -- טנָאזעגוצ ןעבָאה ייז סָאוװ סָאד
 .ןעטערעּפָא עלופסעסקוס

 ןעוועג ןזיא רעטַאעט קילבַאּפ רעד
 טָאה סָאװ רעטַאעט רעגיצנייא רעד
 יראפ ןיא ינַאּפמָאק ןייז ןעטיבעג טינ
 .ןָאזעס רעטַאעט ם'נופ ףיול

 -ַאעט קילבָאּפ ןופ סרַאטס רעיפ יד
 ,דלעפ קחצי ,וועדעבעל ןרהַא --- רעט
 ןוא -- ןיוועל יסול ןוא ןיבור םחנמ
 -ַרֶאּפ ןופ ינַאּפמָאק עשירעלטסניק יד
 ןעבילבענ עלא ןענייז רעטַאעט קיל
 ןערהיפוצסיוא ,רעטַאעט ןיא ןעליּפש
 .םוקילבוּפ םוצ ןעכערּפשראפ רעייז
 טַאהענ טָאה רעטַאעט קילבָאּפ רעד
 -עג טינ טָאה רע ,ןעטערעּפַא-סעסקופ
 ןיב סינַאּפמָאק ןייק ןעטייב טפרַאד
 .חסּפ

 קילבָאּפ ןופ טנעמשזרענעמ סָאד
 -רֶא עלא וצ ראבקנַאד זיא רעטַאעט
 -וצ טאהענ ןעבָאה סָאװ סעיצַאזינַאג
 -עב ערעייז ןעמונעג ןוא ייז וצ יורט
 -רֶא יד .רעטַאעט ןעזיד ןיא סטיפענ
 ןיילא ךיז ןעוועג ןענייז סעיצאזינַאנ
 -ַאה ייז סָאוװ רעסיוא ?ייוו ,רַאבקנַאד
 ,גלַאפרע ןעלעיצנאניפ טאהעג ןעב
 "ורעלטסניק טאהעג :ךיוא ייז ןעבָאה
 גידנעטש זיא םלוע רעד ,נלַאפרע ןעש
 -רעטסייגאב א ,רענעדירפוצ א סיורא
 ,רעט

 יו טביילב טנעמשזדענעמ סָאד
 רעימ יד ךיוא ןוא ,זערהאיזא-רָאפ

 רעטנוא
 רעטַאעמ קילנַאּפ ןיא

 קחצי ,וועדעבעל ןרהַא -- סרַאטס
 ,ןיוועל יסול ןוא ןיבור םחנמ ,דלעפ
 םולש רָאטיזַאּפמָאק רעזנוא ךיוא יו
 עלא סָאד ןעפָאה רימ ןוא .עדנוקעס
 -רעטנוא ןענַאלּפ סָאװ סעיצאזינאנרַא
 ןעלעוו טפנוקוצ רעד ןיא ןעננומענ
 טָאה רעטַאעט קילבָאּפ זא ,ןעקנעדעג
 ןוא סרַאטס ענייז טרישזַאגנַא ןיוש
 -ק ראפ ךיוא ינאּפמָאק עצנַאנ יד
 טינ ןעפראד ייז ןוא ,ןָאזעס ןעדנעמ
 -ענרעטנוא ערעייז ןעגעוו ןעטכַארט
 טימ רעכיז ןייז ןענעק ייז ;ןעננומ
 רעטַאעט קילבָאּפ רעד לייוו ,גלָאפרע
 רעשידיא רעניצנייא רעד טציא ןיא
 .קרָאי וינ ןיא רעטַאעט ןעטערעּפָא

 ןופ טנעמשזדענעמ עכילדניירפ יד
 יו ,ןעפלעה טעוװ רעטַאעט קילבָאּפ
 ערעייז ןיא סעטימָאק יד ,לָאמ עלא
 .ןעננומענרעטנוא

 ראפ סעיצַאוורעזער ערעייַא טכַאמ
 טנירק .טציא ןיוש ןָאזעס ןעדנעמוק
 -אנרֲא רעייֵא ראפ סטיעד עטסעכ יד
 .ךרוד ךדיז טדער ,טמוק .עיצַאזינ
 סָאװראפ ןענייצרעביא ךיז טעוו רהיא
 טיפענעב א ןעמענ וצ ךיז טניול סע
 ןיא יו רעסעב ,רעטַאעט קילבָאּפ ןיא
 .רעטאעט ןרעדנא ןעכלעוו דנענריא

 ןייז טעוו רעטַאעט קילבָאּפ רעד
 רהיא ,?ירּפַא ןיא טעּפש זיב ןעפָא
 סטעקיס טיפענעב ןענירק ךָאנ טנעק
 -עמ רהעז וצ ןָאזעס ןעגיטנייה ראפ
 .ןעזיירּפ עניס

 עלַא וצ עטיב א ךיוא ןעבָאה רימ
 ןעגיטנייה ןעבָאה סָאװ סעיצַאזינאנרַא
 זנוא ןיא סטיפענעב טאהעג ןָאזעפ
 רעייַא ןופ זנוא טביירש ,רעטַאעט רעז
 רימ ןוא ,ןָאזעס ןעגיטנייה גנורַאפרע
 -נוא ןיא ןעקורד ףירב ערעייא ןעלעוו
 ,וצ ןעטיירג רימ סָאװ עלעכיב רעז
 אידאר רעד ףיוא ןענעיילרַאפ דיוא ןוא
 -ַאידַאר רעכילטנעכעוו רעזנוא ףיוא
 .םַארגַארּפ

 טימ רעכיז טייז רהיא ואוו טהעג
 -- רעטַאעט קילבָאּפ ןיא --- סעסקוס
 טָאה סָאװ רעטַאעט רעניצנייא רעד
 עלא וצ ןעכערּפשראפ ןייז ןעטלַאהענ
 .סעיצַאזינאגרַא

 טנעמשורענעמ רעטַאעט קילבָאּפ
 . דגַאלַאר םאיליו
 סענרַאּפ ועטייג
 .סאגרעמטסאפ טאיליוו
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